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 لمقدمةا

، فمتى وجد اإلنسان فإنه ال يلبثث أن  بطبعهاإلنسان مخلوق اجتماعي 
يبحث عن عالقات يقيمها مع األفراد الثذين يكونثون معثه هثذا المجتمثع ، لثذلك 
 نشأت العالقات العامة بمولد اإلنسان وظهور المجتمثع البشثرى وتطثورت مثع
تطور أنماط وصور الحياة المختلفة حيث أنها ظاهرة اجتماعية البد وأن توجد 

 مجتمعات بمختلف أنواعها . كنتيجة طبيعية للتفاعل االجتماعي بين األفراد وال
ومع تطور المجتمع الحثديث ظهثرت الحاجثة الملحثة إلثى وجثود إدارة 

المجتمع خاصة وقثد العالقات العامة على أثر التغير الكبير الذى حدث فى هذا 
 يتميز المجتمع الحديث بتغيرات كبيرة فى شكله وتكوينه وطبيعته مثن النثواح

 قتصادية واالجتماعية . السياسية واال
العالقثثات العامثثة تثثربط بثثين المنشثثوت وبعضثثها وتثثربط بثثين المنشثثأة و

وعمالئها والمنشثأة والمجتمثع المحلثى الثذى تعثي  فيثه ، بثل تثربط أيضثا  بثين 
أصثبحت أحثد ركثائز النجثاح فثى و لمنشأة بمختلف مستوياتها .ن داخل االعاملي

منظمثثثة حيثثثث أنهثثثا وسثثثيلتها فثثثى ربطهثثثا بجماهيرهثثثا وضثثثمان رضثثثاهم  يأ
 واستفادتهم من خدماتها .وتجاوبهم 

كمثثا أصثثثبحت العالقثثثات العامثثة مثثثن خثثثالل وظائفهثثا وأنشثثثطتها أحثثثد 
سسثثات المختلفثثة حتثثى المنظومثثات الهامثثة التثثى تسثثاعد اإلدارة العليثثا فثثى المؤ

وعلثثى اتصثثال دائثثم مثثع الجمثثاهير فثثى الثثداخل  ،تكثثون علثثى علثثم تثثام ومسثثتمر
 قراراتها وتصحيح مسارها. والخارج مما يعمل على تجويد

تخاطثثب كافثثة فئثثات  يوالتربيثثة الرياضثثية مثثن المجثثاالت المهمثثة والتثث
د المجتمع وال تقتصر فائدتها على سثن معثين دون ريثره كمثا أن معظثم األفثرا
يمتلكون ميال  لالنتماء للرياضة سواء كان ذلك بالممارسة أو المشاهدة أو حتى 

األمثثر الثثذي يجعثثل االسثثتعانة بالعالقثثات العامثثة فثثى التربيثثة   مجثثرد النقثثا 
الرياضية شيئا  ضروريا  حتى يتم تحديد أهدافها وأرراضها وفلسفتها وأهميتهثا 

 إلى االشتراك فيها .  يلي ممارستها والسعإبشكل مشوق يدعو األفراد 
العالقثثات العامثثة فثثى المؤسسثثات الرياضثثية مثثن الوظثثائف اإلداريثثة ف

قدمثثه الهامثثة التثثى توضثثح مكانثثة المؤسسثثة مثثن حيثثث أهثثدافها ووظائفهثثا ومثثا ت
 للمجتمع من خدمات .

وانطالقا  من أهمية العالقثات العامثة تنبثع أهميثة القثائمين علثى أعمثال 
              ئي العالقثات العامثة يمثثل دورا  هامثا  ورئيسثيا  أن أخصثاة حيثث العالقات العام

في نجاح العالقات العامة بالمؤسسة فهو يشبه الوتر الحساس الذي ينقل اآلراء 
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                الصادقة األصلية من الرأي العام إلى المؤسسة ومن المؤسسة إلى الرأي العثام
 اط اتصالي وإعالمي .نش وهو المحور األساسي الذي يدور حوله كل

ضرورة اختيار العاملين فى هذا المجال اختيارا  دقيقثا  جاءت ومن هنا 
حيث أن مسثئولياتهم أصثبحت ضثخمة وخطيثرة والمقصثود باالختيثار هنثا هثو 
اختيثثار العثثاملين فثثى هثثذا المجثثال اختيثثارا  دقيقثثا  حيثثث أن مسثثئولياتهم أصثثبحت 

ختيثار األفثراد المتقثدمين للعمثل ضخمة وخطيرة والمقصود باالختيار هنا هو ا
بإدارات العالقات العامة فاختيار أفضل األفراد المتقدمين ووضعهم فى المكان 

  .المناسب يؤدى إلى حسن األداء
باإلضثثافة إلثثى الصثثفات الشخصثثية الواجثثب توافرهثثا فثثى أخصثثائى  

العالقات العامة أن هناك شروط تتعلق بالمستوى العلمى الذى وصل إليه خبير 
العالقثثات العامثثة ويستحسثثن أن تشثثمل ثقافتثثه اإللمثثام بثثالعلوم اآلتيثثة  اللغثثات ، 
الصثثحافة ، علثثم الثثنفس ، علثثم االجتمثثاع ، علثثم الفلسثثفة ، المنطثثق ، اإلدارة ، 
اإلحصاء( وعلثى قثدر مثا تتحقثق هثذه الشثروط فثى أخصثائى العالقثات العامثة 

ى االسثتفادة مثن هثثذه يمكثن التنبثؤ بمقثدار النجثاح الثذى تحققثثه هثذه المؤسسثة فث
 ة لبلوغ أهدافها .المهن

يتحثثتم علثثى رجثثل العالقثثات العامثثة أن يكثثون ذا خبثثرة ودرايثثة بكثثل و
صغيرة وكبيرة من أعمال منظمته ومنشأته فى مختلثف أجهزتهثا كثذلك ينبغثى 
أن يكون على معرفة كافية بأحوال الخدمات التى تقدمها أو السلعة التى تنتجها 

ى على مستوى رفيع من الثقافة فصا  فى هذا المجال إال شخال يصلح  وبالتالى 
مسئول العالقات العامة فثى المؤسسثات الرياضثية يجثب أن و شتى المجاالت .

يكون مؤهال  بحيث يجمع ما بين صثفات رجثل العالقثات العامثة وبثين التأهيثل 
الفنثثى فثثى علثثوم الرياضثثة واإلدارة فإلمامثثه بالنثثادى وتكثثوين أنشثثطته وطبيعثثة 

أو باالتحثاد الرياضثى وعالقتثه ببثاقى المؤسسثات الرياضثية  ارسة أنشثطته مم
مؤسسثثات وأهثثداف تكوينهثثا كلهثثا مثثن متطلبثثات العمثثل بالعالقثثات العامثثة فثثى ال

 الرياضية .
على الدراسات السابقة والمراجع العلميثة وجثد أن  ناومن خالل إطالع

ال  وظيفثثة لمثثنوظيفثثة أخصثثائي العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية ليسثثت 
وظيفة له كما يعتقد البعض أو أن أي شخص يمكنه القيام بها، بثل أنهثا وظيفثة 

ن علثثى أعمثثال ولهثثا احتياجثثات خاصثثة وصثثفات يجثثب أن يتحلثثى بهثثا القثثائم
العالقثثات العامثثة ، كمثثا أن أخصثثائي العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية يقثثع 

ل دورا  هامثا  ورئيسثيا  فثى على عاتقه عبء كبير مثن المسثئولية حيثث أنثه يمثث
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نجثثاح مهثثام العالقثثات العامثثة بهثثثذه الهيئثثات وبالتثثالي تعثثد معرفتثثه للجوانثثثب 
المعرفية المرتبطة بالعالقثات العامثة مثن ناحيثة والمجثال الرياضثي مثن ناحيثة 
أخرى أمرا  ضروريا  يكسبه القدرة على تفسثير المواقثف المختلفثة التثي تحثدث 

 ن قادرا  على تحقيق أهدافها ووظائفها. أثناء ممارسته للمهنة ويكو
علثثى الهيئثثات الرياضثثية والمقابلثثة الشخصثثية مثثع  نثثاومثثن خثثالل تردد

بعثثض أخصثثائى العالقثثات العامثثة بهثثذه الهيئثثات الحثثظ أن هنثثاك قصثثورا  فثثى 
إدارات العالقثثات العامثثة بهثثا وأنهثثا ال تقثثوم بوظائفهثثا بالصثثورة التثثى يجثثب أن 

فى وظائفها على بعض الوظائف السثطحية أو  تكون عليها . حيث أنها تقتصر
البسثثثيطة مثثثن وظثثثائف العالقثثثات العامثثثة والتثثثى ال تتعثثثدى اإلعثثثداد للحفثثثالت 
والمؤتمرات أو استقبال الضيوف والوفثود وتتجاهثل بعثض وظائفهثا األساسثية 
والتى تعتبثر مثن صثميم أعمثال العالقثات العامثة مثثل بحثوث اسثتطالع الثرأى 

ركة اإلدارة العليا فى التخطيط واتخاذ القرار. كثذلك واتجاهات الجماهير ومشا
عند تحقيق االتصال بين الهيئة الرياضية وجمهورهثا الثداخلى أو الخثارجى أو 
الهيئثثات األخثثرى والثثذى يعتبثثر هثثدف أساسثثى مثثن أهثثداف العالقثثات العامثثة ، 

أنهثا تسثتخدم وسثائل االتصثال التقليديثة وتتجاهثل الوسثائل الحديثثة فثى  ناالحظ
تصال خاصة فى ظل التطور الذى طرأ علثى المجتمثع الحثديث كمثا أنهثا ال اال

 تتبع األسلوب العلمى فى اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق االتصال الجيد . 
رى أن هثذا القصثور قثد يرجثع إلثى وجثود نقثاط ضثعف فثى بعثض نو

ئات العالقات العامة بالهي ئىالنواحى المعرفية المرتبطة بهذه المهنة لدى أخصا
الرياضية فى الوقثت الثذى يمكثن أن نعتبثر فيثه أن هثذه المعلومثات والمعثارف 
تعتبثثر مثثثن المقومثثثات األساسثثثية لنجثثاح أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة بالهيئثثثات 
الرياضية وأن قلة المستوى المعرفى لثه تثنعكس بصثورة سثلبية علثى األعمثال 

 المكلف بها . 
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 :  الكتابأهمية 
يجثثاد وسثثيلة يمكثثن بواسثثطتها تحديثثد مسثثتوى فثثى إ أهميثثة الكتثثاب تثثأتى  -1

تثثدفع ي المعرفثثة لثثدى أخصثثائى العالقثثات فثثى الهيئثثات الرياضثثية وبالتثثال
 هتمام بالمادة العلمية الخاصة بهذا المجال . أخصائي العالقات العامة لإل

القائمين على التدريس فى الدورات الدراسثية التثى تعقثد  الكتاب قد يرشد -2
الضعف لدى أخصائيين نقاط مة إلي نقاط القوة وألخصائي العالقات العا

 العالقات العامة فى الهيئات الرياضية . 
كأداة الختيار المتقدمين لوظيفة أخصائى العالقات الكتاب يمكن استخدام  -2

 العامة فى الهيئات الرياضية . 
التعرف على احتياجثات وظيفثة أخصثائى العالقثات قد يساعد الكتاب فى  -0

  .الرياضيةالعامة بالهيئات 
فى تحقيق االختيار الصثحيح مثن بثين المتقثدمين لشثغل الكتاب قد يساعد  -4

 .وظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية 
 المؤلفان
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 األولالفصل 
 العالقات العامة

 المعرفة :  -3
عثام . ولكثن  يبدأ اهتمام اإلنسان بموضوع المعرفة منذ أكثثر مثن ألفث

ها لم تبدأ إال منذ سنوات قليلة فقط عنثدما بثدأت التكنولوجيثا الدراسات العلمية ل
تسثاعد علمثاء الثثنفس المعرفثى فثى الوصثول إلثثى نتثائه هامثة فثى هثثذا  ةالحديثث

المجال ويرجع ذلك إلى تثوافر العديثد مثن المعلومثات وكثذلك نتثائه النظريثات 
ختلثف وبالتثالى تثتم معالجثة م ،المعاصرة فى مجثال اإلدراك والتثذكر والتفكيثر

المعلومثثثات للتحقثثثق مثثثن االرتبثثثاط بثثثين العقثثثل المفكثثثر واألنشثثثطة العصثثثبية 
 الفسيولوجية المصاحبة لها. 

 أ ـ مفهوم المعرفة : 
، منهم من يراهثا أنهثا تقتصثر علثى مجثرد ن  المعرفة مفهوم له عدة معا

المعلومثثات بينمثثا يثثرى أخثثرون أن تتثثابع العمليثثات المعرفيثثة يعبثثر عثثن  نتكثثوي
ططثثثات ويعثثثزى ذلثثك إلثثثى بنايثثثات منطقيثثة أو رياضثثثية للثثثوعى أو مخ نمثثاذج

  بالمعلومات .

وتشير ليلثى فرحثات إلثى أن المعرفثة تسثعى إلثى التعثرف علثى نشثاط 

العقثثل وكثثذلك عمليثثات العقثثل الداخليثثة والتثثى تتمثثثل فثثى التفكيثثر واالسثثتيعاب 

والتركيز والتعلم والفهم والتثذكر وحثل المشثكالت وهثى عمليثات كلهثا أساسثية 

أن المعرفثثة هثثى مجموعثثة متباينثثة مثثن  Solsoمتباينثثة  بينمثثا يثثذكر سولسثثو 

االسثثتعدادات والقثثدرات العقليثثة تشثثمل  الفهثثم ، اإلدراك ، التخيثثل ، التثثذكر ، 

 ، االستدالل  التفكير(.التحكم 

ويثثرى فثثؤاد سثثلميان قثثالدة أن المعرفثثة تتضثثمن اسثثترجاع العموميثثات 
و نظثثثام مثثثن الثثثنظم وأن عمليثثثة والخصوصثثثيات أو اسثثثترجاع نمثثثط تركيثثثب أ

ظثثثيم المشثثثكلة بحيثثثث تتضثثثح اسثثثترجاع وتثثثذكر األهثثثداف المعرفيثثثة تتطلثثثب تن
أو التلميحات المناسثبة التثى تسثتدعى اسثترجاع وتثذكر المعلومثات  اإلرشادات

 ارف التى سبق تعلمها . والمع
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 ب ـ المجال المعرفى : 
رفة فى كيفيثة يتضمن المجال المعرفى األهداف التى تتناول تذكر المع

تطبيقها وتحليلها وتركيبهثا . كمثا يمتثد ليشثمل تنميثة وتطثور وتقثويم العمليثات 
والمهارات العقلية وقد صنف بلوم المجال المعرفى إلثى سثتة مسثتويات مرتبثة 
تصثاعديا  وفقثا  لمسثتوى تنفيثثذها أو صثعوبتها حيثث تبثدأ بالمعرفثثة ثثم الفهثم ثثثم 

 التقويم .  التطبيق فالتحليل والتركيب وأخيرا  
 
 
 
 
 
 
 

 
  (3شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 يان المعرفألقسام الميد يالترتيب الهرم
هذا التقسيم ويرجع الفضل فيثه إلثى بلثوم وقد تبنت العديد من المراجع 

Bloom  . وزمالئه فى ظهور هذا التقسيم للمجال المعرفى 
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ا ولكثثون المجثثال المعرفثثى يشثثكل المحثثور األساسثثى لهثثذا البحثثث بمثث
يتضثثثثمنه مثثثثن معثثثثارف ومعلومثثثثات وحقثثثثائق ومفثثثثاهيم تشثثثثكل فثثثثى مجملهثثثثا 

 لعالقات العامة فى المجال الرياضى . الموضوعات المعرفية المرتبطة با
تمشثثيا  مثثع طبيعثثة وأهثثداف البحثثث الحثثالى ضثثرورة أن  لثثذا فقثثد رأينثثا

يقتصر المقياس المقترح على المستويات المعرفية الثالثة األولى وفقا  لتصنيف 
 بلوم وهى : 

 .knowledgeالمعرفة  -
 .comprehensionالفهم  -
 .applicationالتطبيق  -

بهثثذا اإلجثثراء نظثثرا  التفثثاق معظثثم الدراسثثات والبحثثوث  ناولقثثد أخثثذ
العلمية المتخصصة على مدى مناسبة المستويات الثالثة مع طبيعة االختبارات 

 والمقاييس التى تقيس الحصائل المعرفية . 
يبثثين وصثثفا  للمسثثتويات الثالثثثة المقترحثثة واألهثثداف  والجثثدول التثثالى

 المعرفية وأفعال األنشطة السلوكية لكل مستوى .
 (3جدول  

 وصف للمستويات المعرفية الثالثة واألهداف المعرفية 
 لكل مستوى وأفعال األنشطة السلوكية

 أفعال األنشطة السلوكية األهداف المعرفية العامة المجال المعرفى

 رفة المع -3
تثثذكر المثثواد التثثى 

 سبق 

يعثثثثثثثرف المصثثثثثثثطلحات  -
 الشائعة 

يعثثثثثثثثثثثثثثرف الطثثثثثثثثثثثثثثرق  -
 والخطوات 

يعرف ـ يحثدد ـ يصثف ـ 
يسثثمى ـ يعثثدد ـ يقابثثل ـ 

 ينسب ـ يخطط ـ 

 (3تابع جدول  
 وصف للمستويات المعرفية الثالثة واألهداف المعرفية 

 لكل مستوى وأفعال األنشطة السلوكية

 أفعال األنشطة السلوكية فية العامةاألهداف المعر المجال المعرفى

تعلمهثثثثثا ويثثثثثرتبط  
بأبسثثثثثط العمليثثثثثات 

 العقلية 

 يعرف المفاهيم األساسية -
 يعرف حقائق خصوصية  -
 يعرف المبادئ واألسس -

يختار ـ يعين ـ يضثع فثى 
 قرارات أو فى خطوات 
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 الفهم  -6
إدراك الفثثثثثثثثثثثثثثثثثرد 
للمعلومثثثثثات التثثثثثى 
تعثثثثثثثثرض عليثثثثثثثثه 
واسثثثثتخدام المثثثثواد 
منة واألفكار المتض
 لهذه المعلومات

يسثثثثثثثثثثتوعب الحقثثثثثثثثثثائق  -
 واألسس 

 يفسر المواد اللفظية  -
يفسثثر الخثثرائط والرسثثوم  -

 البيانية 
يتثثثرجم المثثثوارد اللفظيثثثة  -

 إلى رموز ومعادالت
 يقدر النتائه المتضمنة  -
يسثثثثثثثثثثتخلص الطثثثثثثثثثثرق  -

 والخطوات

يستوعب ـ يحول ـ يميز ـ 
يقثثدر ـ يشثثرح ـ يتوقثثع ـ 
يصثثمم ـ يمثثثل ـ يقثثرر ـ 

كتابة ـ يعيد  يلخص ـ يعيد
صثثثثثيارة ـ يتثثثثثرجم ـ 

 يستخلص 

 التطبيق  -1
القثثثثثثثثثثدرة علثثثثثثثثثثى 
اسثثثثتخدام المعرفثثثثة 
المجثثردة والقثثوانين 
والنظريثثثثثثات فثثثثثثى 

 مواقف جديدة

يطبثثق المفثثاهيم واألسثثس  -
 على مواقف جديدة 

يطبثثثثثثثثثثثثثثق القثثثثثثثثثثثثثثوانين  -
 والنظريات

ينشثثثثر خثثثثرائط ورسثثثثوم  -
 بيانية

يعثثثثثثثثثرض االسثثثثثثثثثتخدام  -
 الصحيح 

يغيثثر ـ يعثثدل ـ يحسثثب ـ 
ـ يعرض ـ يعاله ـ يكشف 

يعثثثد ـ ينثثثته ـ يحثثثل ـ 
 يستخدم ـ يطبق ـ ينشئ

 ج ـ المستويات المعرفية : 
ها نوفيمثثا يلثثى شثثرحا  مثثوجزا  للمسثثتويات المعرفيثثة الثالثثثة التثثى حثثدد

 ال للمقياس . كمج
 المعرفة :  -3

تعتبر مرادفا  للمعلومات ، وهثى القثدرة علثى اسثتعادة  التثذكر لمعرفثة 
 ين والنظريات . وتصنف المعرفة إلى ثالثة أقسام فرعية هما : الحقائق والقوان

  : معرفة التفاصيل 
يقصد بمعرفثة التفاصثيل اسثترجاع أدق التفاصثيل وأجثزاء المعلومثات 
المفصلة التى تفيد الفرد فى معرفته وفهمثه وتنظيمثه لميثدان تخصصثه تنظيمثا  

 مناسبا  . 
ل منهثثا هثثو معرفثثة األو: معرفثثة التفاصثثيل بقسثثمين أساسثثين وتنقسثثم

المصطلحات ، حيث أن كثل ميثدان مثن ميثادين المعرفثة بثل كثل موضثوع فثى 
هثثذه الميثثادين لثثه مصثثطلحاته ورمثثوزه الخاصثثة بثثه والتثثى يتحثثتم علثثى الفثثرد 
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معرفتها وإدراكها جيدا  . والقسم الثانى هثو معرفثة الحقثائق المحثددة ويتضثمن 
ل تثاريخ حثدوث الظثاهرة أو هذا القسم معرفة معلومات محددة ودقيقثة جثدا  مثث

معرفتها بصورة تقريبية مثل معرفة الفترة الزمنية لحدث أو ظاهرة ما وكثذلك 
 أو األشخاص أو األماكن .  األحداثمعرفة 

  : معرفة الطرق والوسائل للتعامل مع التفاصيل 
البد أن يوجثد لكثل ميثدان مثن ميثادين المعرفثة مجموعثة مثن التقنيثات 

ت واألشكال المختلفة التى تستخدم للتمييز بثين التفصثيالت والمعايير والتقسيما
وكيفية توظيفة كل منها توظيفيا  مفيدا  وبالتالى يشثمل هثذا القسثم الفرعثى علثى 
معرفة طرق التنظيم والحكم على نقد األفكار والظواهر . وبمعنى أخر أن تلك 

ملين فثى المعلومات ، تكون فى الطرق والوسائل انعكاسثات لطثرق تفكيثر العثا
 ميدان التخصص وكيفية مواجهتهم بالمشكالت . 

 ويشمل هذا القسم الفرعى على ما يلى : 
 .فوعرلممعرفة الشائع وا -
 معرفة االتجاهات والتتابعات .  -
  .معرفة التقسيمات واألقسام -
 .معرفة المعايير -
  .معرفة المنهجية -

  : معرفة الشائع والمعروف 
وائثد عظيمثة االسثتخدام فثى كثل توجد عموميات وقواعد شثائعة ذات ف

ميدان معرفثى وتسثتند العموميثات والشثوائع علثى أسثاس كونهثا عثادة أو تقليثد 
ئم اأكثر من كونها مقننة أو رير مقننة وعموما  فإن تلك العموميات لها وجود ق
 بحيث أنه تم التصالح واالتفاق عليها اتفاق عام من قبل المتخصصين . 

 ات : معرفة االتجاهات والتتابع 
ويقصد منهثا معرفثة االتجاهثات والعمليثات وحركثات الظثواهر خثالل 
الفترات الزمنية المختلفة ـ فمعرفة االتجاهات تتم عن طريق دراسثة وتوضثيح 
العالقثثات المتفاعلثثة بثثين عثثدد مثثن األحثثداث خثثالل فتثثرات زمنيثثة متباينثثة . أمثثا 

رة مثثثن قبثثثل معرفثثثة التتابعثثثات فيقصثثثد بهثثثا تلثثثك العالقثثثات والعمليثثثات المختثثثا
المتخصصثثثين فثثثى الميثثثدان المعرفثثثى ومعرفثثثة النتثثثائه المترتبثثثة علثثثى هثثثذه 

 العمليات . 
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 معرفة التقسيمات واألقسام :  
يختص هذا القسم الفرعى بدراسة كل قسم من أقسثام الظثاهرة موضثع 
الدراسة وكذلك معرفة الترتيبات األساسية لهثا وأرراضثها ومشثكالتها . فمثثال  

الظثثواهر يثثتم تقسثثيمها إلثثى أقسثثام وصثثفوف ومجموعثثات  عنثثد دراسثثة إحثثدى
 وبالتالى يسهل تفهم هذه الظاهرة . 

  : معرفة المعايير 
إن معرفة المعايير تفيد فى عمليثة التقيثيم ومثن المعثروف أن المعثايير 
تختلف من ميدان معرفى إلى ميدان أخر ومن ثم يختلف التقييم من موقف إلى 

وبالتالى البد من معرفة المعايير التى بها تقثدر  أخر ومن مادة إلى مادة أخرى
 وتقاس الحقائق والمبادئ واآلراء المطروحة . 

  : معرفة المنهجية 
يقصثثد بهثثا معرفثثة طثثرق اكتسثثاب المعرفثثة والطثثرق المسثثتخدمة فثثى 
دراسة مادة من المواد أو الطرق المسثتخدمة فثى البحثث وعثادة مثا يطلثب مثن 

لتثثى يسثثتخدمها فثثى معاملثثة المعلومثثات التثثى الفثثرد معرفثثة الطثثرق والفنيثثات ا
حصل عليها كما على الفرد أيضا  أن يقارن ما استخدمه من طرق فثى معاملثة 

 مشكلة من المشكالت وبين ما استخدمه اآلخرون . 

 : معرفة العموميات والمجردات فى مجال التخصص 
ويخثثتص هثثذا القسثثم الفرعثثى بمعرفثثة الثثنظم العامثثة أو األفكثثار العامثثة 

منظمة للظواهر والمواقف . وتشمل النظريات والتعميمات التى تسثود المثادة ال
، وتسثتخدم فثثى دراسثثة المشثكالت أو الظثثواهر المختلفثثة كمثا تسثثتخدم فثثى حثثل 

من التجريثد والتعقيثد  وتعتبر هذا القسم الفرعي على مستوى عال   المشكالت ،
فثثثى تنظثثثيم تحثثثت هثثثذا القسثثثم المجثثثردات مثثثثل المفثثثاهيم المسثثثتخدمة وينثثثدرج 

 أو الظاهرة .. وينقسم هذا القسم إلى :  المضمون الكلى للموقف أو المشكلة

  : معرفة المبادئ والتعميمات 
مثن المالحظثات  اوتشمل نوعا  من المعرفة المجردة التى تلخثص عثدد  

الخاصثثة بثثالظواهر . وهثثذه التجريثثدات لهثثا قيمثثة فثثى شثثرح ووصثثف وتقثثدير 
لميدان المعرفى . ولذا يجب تثدريب الفثرد علثى األعمال والمواقف المرتبطة با

اإللمثثثام بالمبثثثادئ والتعميمثثثات بحيثثثث يسثثثتطيع اسثثثترجاع مصثثثادرها وكيفيثثثة 
 استخالصها . 



14 
 

 

  : معرفة النظريات والتراكيب البنائية 
يخثثثتص هثثثذا النثثثوع مثثثن القسثثثم الفرعثثثى بمعرفثثثة محتثثثوى المبثثثادئ 

حة عثثن الظثثاهرة نظثثرة واضثث يوالعموميثثات وعالقتهثثا ببعضثثها الثثبعض لتعطثث
المعقثثثدة أو المشثثثكلة . ويعتبثثثر هثثثذا الفثثثرع أكثثثثر الصثثثيارات تحديثثثدا  ويمكثثثن 
اسثثتخدامها لتوضثثيح العالقثثات بثثين عثثدد كبيثثر مثثن التفصثثيالت . ويختلثثف هثثذا 
الفثثثرع عثثثن سثثثابقه فثثثى أن التوكيثثثد هنثثثا يكثثثون علثثثى مجموعثثثة مثثثن المبثثثادئ 

 و تركيبات نظرية . والتعميمات التى يربطها عالقات تفاعلية لتشكل نظرية أ
 الفهم :  -6

يكثثون االهتمثثام منصثثبا  فثثى هثثذا  القسثثم علثثى العمليثثات التثثى تسثثتخدم 
هنا هو محاولة إرجثاع  يلمواجهة المواقف التعليمية ، ويكون المنطلق األساس

يصثثادفها الفثثرد إلثثى مثثا سثثبق معرفتثثه ، أو معلوماتثثه  يالخبثثرات الجديثثدة التثث
ه إلثى أن الفهثم يشثكل ؤالمجال يشثير بلثوم وزمثالومعتقداته السابقة . وفى هذا 

معظم األقسام العامة للقدرات والمهارات العقلية التثى يهثتم بهثا التعلثيم والثتعلم 
فثثى جميثثع أنثثواع مراحلثثه ومظثثاهره ، وال تقتصثثر عمليثثة الفهثثم علثثى فهثثم مثثا 
يقراءه الفثرد ، بثل يهثدى إلثى كثل شثئ يسثتقبل مثن جميثع  الحثواس اإلدراكيثة 

 ة ومن ثم تعتبر عملية الفهم عملية داخلية . المختلف
تم فيمثا يشثبه الثدورة ، تبثدأ تكما يعتبر الفهم عملية سيكولوجية داخلية 

هذه الدورة بالترجمة يعقبها التفسير ثم التنبؤ أو التنبؤ االستقرائى ويكون عائد 
 هذه الدورة هو الفهم . 

  : الترجمة 
تصثال فثى لغثة أخثرى وفثى وتعنى أن الفرد يسثتطيع وضثع عمليثة اال

مصثثطلحات أخثثرى أو يحولهثثا إلثثى صثثورة أخثثرى يسثثهل فثثى ضثثوئها عمليثثة 
 التفاهم . 

  : التفسير 
               ويعنى التفسير قدرة الفرد على تمييز األفكار المتضمنة عليها الرسالة 
 أو الموضوع وفهم معظمها ، وفهم العالقات بين األفكار بعضها وبعض . 

 ستنتاج االستقرائى(:التنبؤ  اال 
بعد أن قام الفرد بعملية ترجمة وتفسير الرسالة يبدأ فثى عمليثة البحثث 
عثثن االتجاهثثات والميثثول مثثن سثثياق مثثا يعثثرض ومثثا يسثثتنته مثثن المعلومثثات 

 المقدمة ومتضمناتها ، يتوصل فى النهاية إلى بعض االستنتاجات . 
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ص استنتاجا  التنبؤ االستقرائى بأن الدارس يستخل sanders ويعرف
استقرائيا  عندما يالحظ اشتراك أشياء كثيرة فى خصائص عامثة ثثم يسثتخلص 

 أن كل تلك األشياء لديها نفس الخصائص . 
 

 التطبيق :  -1
يعتبثثر التطبيثثق خطثثثوة أبعثثد مثثن التفسثثثير ، فالتفسثثير يتطلثثب مجثثثرد 

يتطلثب المعرفة الكافية التى تجعل الفرد قادرا  علثى فهثم الشثئ ، أمثا التطبيثق ف
يتطلب منه تطبيق األفكار إعطاء موقف أو مشكلة جديدة تماما  للفرد الدارس و

 أو المعلومات التى سبق تعلمها .  المحددة
 د ـ المقياس المعرفى : 

أن المقياس المعرفى هو عبارة عن تحديثد  يرى عباس محمود عوض
 ع مثثثن الثثثتعلمالمسثثثتوى المعرفثثثى الثثثذى وصثثثل إليثثثه الفثثثرد فثثثى تحصثثثيله لنثثثو

 . والتدريب 
ويضثثيف خبثثراء القيثثاس أن المقثثاييس أو االختبثثارات المعرفيثثة عبثثارة 
عن مجموعة مثن األسثئلة الشثفوية أو المكتوبثة والمصثورة المعثدة لقيثاس أداء 
الفرد فى سطح معين من مظاهر السلوك المعرفى أو اإلدراكى فى أى مستوى 

  يات التنظيم المعرفى .من مستو
أن العمليثثة التعليميثثة ال   Methewمثثاتيوس  وفثثى هثثذا المجثثال يثثذكر

تكتمل بدون االختبارات المعرفية باعتبارها واحدة من أهم الوسائل الضرورية 
 ونقثثاط للمعلثثم والمثثتعلم حيثثث أنهثثا تعثثد مؤشثثرا  عمليثثا  الكتشثثاف نقثثاط الضثثعف

 هل عملية التقويم .  والقوة فى العملية التعليمية مما يس
 -محمد نصر الدين رضوان وبارو وماكويؤكد محمد حسن عالوى و

جثثثى أن المقثثثاييس المعرفيثثثة إحثثثدى الوسثثثائل التقويميثثثة الهامثثثة وقثثثد أوصثثثوا 
بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام المقاييس المعرفية بشثكل موسثع فثى 

 المجال .  المجاالت الرياضية المختلفة نظرا  للقصور الشديد فى هذا
 العالقات العامة : -6

مهنثثة العالقثثات العامثثة تطثثورات عديثثدة ومتالحقثثة بثثدأت فثثى شثثهدت 
يات من القرن الماضى واستمرت فثى النمثو وخاصثة فثى العشثرين عامثا  نالست

األخيرة وقد تمثلت أهم تلك التطورات فى زيادة االهتمام بالدور الذى تقثوم بثه 
العالقثثثات العامثثثة ومثثثا تحدثثثثه مثثثن تثثثأثير فثثثى عمثثثل المؤسسثثثات مثثثن مختلثثثف 

  حكومية ورير الحكومية. ت العامة والخاصة ، الالقطاعا
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وقثثثد أدى ذلثثثك إلثثثى تزايثثثد االهتمثثثام بالعالقثثثات العامثثثة فثثثى مختلثثثف 
المجاالت بعد أن أتضثح جليثا  للمؤسسثات والهيئثات والمنشثوت المختلفثة أنثه ال 

 ظلت بعيدة عن الجمهور .  يمكن أن تعمل بنجاح إذا
 .Bronzen, Rنلر وفثى المجثال الرياضثى ـ يثرى برونثزين وسثتو

Stonlar  ال يمكثثن ألى مؤسسثثة رياضثثية أن تتمتثثع بفتثثرة طويلثثة مثثن  أنثثه
النجاح واالستقرار بدون دعم ومساندة جماهير تلك المؤسسثات الرياضثية مثن 
خثثالل العالقثثات العامثثة عثثن طريثثق توطيثثد العالقثثة الطيبثثة والثقثثة مثثا بثثين تلثثك 

السثثمنودى ونبيثثل عبثثد  يثثرى محمثثدو. ارة المؤسسثثة الرياضثثيةالجمثثاهير وإد
المطلثثب أن العالقثثات العامثثة والتربيثثة الرياضثثية وجهثثان لعملثثة واحثثدة نظثثرا  
العتمثثاد التربيثثة الرياضثثية علثثى العالقثثات العامثثة فثثى تسثثويق أهثثدافها ونشثثر 
أفكارهثثا واعتمثثاد العالقثثات العامثثة علثثى التربيثثة الرياضثثية فثثى تنفيثثذ برامجهثثا 

ة ن طريثق النشثاط الرياضثى إلثى قاعثدوإتمام مخططاتها بنجثاح والوصثول عث
تعثثثاظم دور العالقثثثات العامثثثة فثثثى الحيثثثاة التنظيميثثثة و. واسثثثعة مثثثن الجمثثثاهير

باعتبارها منهه علمى منظم وأداة االتصال الرئيسية فى المنظمات الحديثة وقد 
ازدادت أهميثثة تأثيرهثثا علثثى مختلثثف أوجثثه النشثثاط الثثذى تمارسثثه الوظثثائف 

معاصرة وفى تفاعلها مع بيئتها الخارجيثة بمثا يحقثق اإلدارية فى المؤسسات ال
 ها المجتمع المحيط بها . لها سبل التكيف مع التغيرات التى يشهد

 أ ـ مفهوم العالقات العامة : 
كثيثثرا  مثثا نجثثد فثثى الحيثثاة العمليثثة أن الكثيثثرين يطلقثثون لفثثظ العالقثثات 

ظثثر للعالقثثات العامثثة علثثى أنثثواع مختلفثثة مثثن النشثثاطات ، فمثثثال  هنثثاك مثثن ين
العامة على أنها مجرد إعثالم ودعايثة وتثرويه عثن المنشثأة ، كمثا ينظثر إليهثا 
البعض على أنها مجرد عملية اتصاالت تتم فثى صثورة تصثريحات تنشثر فثى 

 مطبوعات والصحف وريرها.وسائل االتصال المختلفة مثل ال
ايثة وإذا حللنا العالقثات العامثة لوجثدناها ال تتركثب مثن اإلعثالم والدع

فحسب ، ولكنها تتركب أيضا  من عنصرين أخرين هما : االقتصاد واإلدارة ، 
فرجل العالقثات العامثة فثى المجثال التجثارى يهثدف إلثى الحصثول علثى أكبثر 
ربثح بأقثل نفقثثات وإن كثان ذلثك يختلثثف فثى المؤسسثات الخدميثثة مثثل الهيئثثات 

من الوصول إلى الرياضية ولذلك نجد أنه يتدخل فى تنظيم اإلدارة بطريقة تض
األهداف ، كما يمكن القول أن مضمون علم العالقثات العامثة هثو كيثف نعامثل 

فثثن االتصثثال  الجمهثثور و ولهثثذا يمكثثن أن يكثثون علثثم فثثن معاملثثة الجمهثثور أو
 بالجمهور . 
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 Philip Kotler, Garyويثرى جثادى أرم سثترونه وفيلثب كثاتلر 
Armstrong  اوتهثثثا المتمثلثثثة فثثثى أن العالقثثثات العامثثثة تعمثثثل مثثثن خثثثالل أد

العالقات اإلعالمية ، وفن التحريثر الصثحفى والدعايثة عثن المنشثأة وأنشثطتها 
واتصاالت المؤسسة وفنون اإلقناع على إقامة عالقات طيبة مع كافة الجماهير 
وبناء صورة ذهنية طيبة ومكافحة الشائعات الضارة بالمؤسسة مما يثؤدى فثى 

 جيدة.أهدافها بصورة  النهاية إلى تحقيق
أن العالقات العامة هى مجال علمى يطبق على  ويرى أشرف صبحى

المستوى اإلدارى داخل المؤسسات بما يعود بالفائدة على المؤسسة من الداخل 
مثثن حيثثث تكوينهثثا التنظيمثثى الثثداخلى بإداراتثثه وأفثثراده وكثثذلك علثثى المسثثتوى 

الهيئثثات الخثثارجى المتعامثثل مثثع المؤسسثثة والثثذى يتمثثثل فثثى كافثثة األفثثراد و
 تتعامل معها مستقبال  . المتعاملة مع المؤسسة أو التى سوف 

ويتفق حسن الشثافعى وسثوزان مرسثى علثى أن العالقثات العامثة هثى 
علثثم وفثثن يسثثتند علثثى أسثثس علثثم االجتمثثاع اإلنسثثانى لقيثثاس وتقثثويم وتفسثثير 
اتجاهات الجماهير الرياضية المختلفة التى لها صلة بالمؤسسات الرياضية من 

جل تحقيق التوازن بثين أهثداف تلثك المؤسسثات وأهثداف ومعثالم واحتياجثات أ
 لفة التى لها صلة بها .الجماهير الرياضية المخت

ومن الناحية النظرية يذكر محمد منير حجاب وسحر محمثد وهبثى أن 
بالعالقثات العامثة علثى أن مهنثتهم تنحصثر فثى بنثاء  العثاملينهناك إنفثاق بثين 

عن منظماتهم وذلك عن طريق األعمال الصادقة التثى صورة محببة للجمهور 
تقوم بها هثذه المنظمثات وحرصثها علثى وجثود اتصثال متبثادل ومسثتمر بينهثا 
ن وبين جماهيرها بحيث يمكن من خالله الوصول إلى توافق وتفاهم مشترك بي

 المنظمات والجماهير .
 ب ـ تعريف العالقات العامة : 

عامثثثة متفثثثق عليثثثه مثثثن كافثثثة إن وضثثثع تعريثثثف دقيثثثق للعالقثثثات ال
 المتخصصين فى العالقات العامة يعد أمرا  صعبا  وذلك لألسباب اآلتية : 

التطثور السثريع الثذى يطثرأ علثى العالقثات العامثة يجعثل مثن الصثعب  -
 وضع تعريف محدد لها فى كافة مراحل تطورها . 

مراعثاة االختصثثار فثى التعبيثثر قثثد يثنجم عنثثه عثدم الشثثمول والوضثثوح  -
 يد . والتحد

يعبر التعريف فى الواقع عثن وجهثة نظثر صثاحبه سثواء كثان فثردا  أو  -
جماعثثة أو هيئثثة أو تنظيمثثا  معينثثا  وبالتثثالى ال يعبثثر عثثن وجهثثة نظثثر 

 المتخصصين . 
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صثثعوبة وضثثع التعريثثف بصثثفة عامثثة إذا أن أى تعريثثف لظثثاهرة أو  -
أو مهنثثة عمليثثة مثثن الصثثعب تحديثثدها بدقثثة وشثثمول ووضثثوح  حادثثثة 
                    وإيجاز .

وقبثثل أن نتعثثرض لثثبعض تعريفثثات العالقثثات العامثثة يجثثب أن نحلثثل 
معنى مصطلح العالقات العامثة والثذى أوضثحته نهثاد العربثى نقثال  عثن حسثن 
محمد خير الدين أن كلمة  عالقات( تعنى حصيلة االتصاالت التى تتوافر لدى 

فيقصثد بهثا الجماهيريثة أى هيئة الجماهير المتعاملثة معهثا . أمثا كلمثة  عامثة( 
لحها ونشثاطها مجموعة الجماهير المختلفة التثى يتصثل عملهثا أو تثرتبط مصثا

 بالبيئة .
 يولقثثثد عرفتهثثثا الجمعيثثثة األمريكيثثثة للعالقثثثات العامثثثة بأنهثثثا نشثثثاط أ

منشثثأة أخثثرى فثثى بنثثاء  يصثثناعة أو اتحثثاد أو هيئثثة أو مهنثثة أو حكومثثة أو أ
لعمالء أو وبثثين فئثثثة مثثثن الجمهثثثور كثثثا وتثثدعيم عالقثثثات سثثثليمة منتجثثثة بينهثثثا

أو الجمهور بوجه عام لكى تحور من سياستها حسثب  الموظفين أو المساهمين
 هذه السياسات للمجتمع .الظروف المحيطة بها وشرح 

وهذا التعريف كمثا ُيالحثظ أنثه اعتبثر العالقثات العامثة ال تقثوم بإقامثة 
ستمرار هذه العالقة كما عالقات مع جماهيرها فقط إنما تحرص على تدعيم وا

أنها ال تقتصر على جمهور معين ولكنها تسثعى إلثى الوصثول إلثى كافثة فئثات 
 المجتمع المحيط بالهيئة أو المنظمة والعمل على تحقيق ررباته . 

على أنها ترويه االتصثال  Weebsterبينما يعرفها قاموس ويبستر 
و جمهثور خثاص والثقة بين شخص أو مشروع أو هيئثة أو أشثخاص أخثرين أ

أو المجتمثثع بأكملثثه وذلثثك مثثن خثثالل توزيثثع المعلومثثات التثثى تشثثرح وتفسثثر 
 ردود األفعال وتقيمها . وتوضح 

وهثثذا التعريثثف يؤكثثد علثثى أن العالقثثات العامثثة تسثثعى إلثثى كسثثب ثقثثة 
دراسثة ردود األفعثال ووتأييد الجماهير المحيطثة عثن طريثق نشثر المعلومثات 

 وتقيمها . 
مع تعريثف قثاموس  Edward Bernyرد بيرنى ويتفق تعريف أدوا

للعالقثثات العامثثة بكونهثثا تلثثك المعلومثثات التثثى ُتعطثثى  Weebsterويبسثثتر 
للجمهثثثور وإقنثثثاع هثثثذا الجمهثثثور بتغييثثثر اتجاهاتثثثه نحثثثو المؤسسثثثة وكثثثذلك 
المجهودات التى تعمل على تكامل االتجاهات والعمل داخل المؤسسثة مثع هثذه 

 لجماهير داخلها وخارجها . ا
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فى أنه اعتبر أن  Bernyمع تعريف  Weebsterويتضح اتفاق تعريف 
العالقثثات العامثثة تعتمثثد علثثى نشثثر المعلومثثات فثثى كسثثب ثقثثة وتأييثثد الجمهثثور 
وأضثثثاف إلثثثى أن العالقثثثات العامثثثة تسثثثعى إلثثثى تعثثثديل االتجاهثثثات الخاصثثثة 

 نحو المؤسسة بحيث تتفق وطبيعة عمل المؤسسة .  بالجماهير
م أن العالقثثات العامثثة هثثى فثثن الحصثثول علثثى رضثثا ويثثرى إبثثراهيم إمثثا

صثثال والتفسثثير الجمهثثور وثقتثثه وتأييثثده والوصثثول إلثثى ذلثثك عثثن طريثثق االت
 الكافيين . 

وهذا التعريف يشير إلى أن العالقات العامة تعتمد علثى االتصثال وتفسثير 
وشثثرح المعلومثثات مثثن خثثالل القنثثوات االتصثثالية بهثثدف كسثثب الثقثثة وتأييثثد 

 لمرتبطة بالمؤسسة . الجماهير ا
ويعرفها محمد منير حجاب وسحر محمد وهبى على أنها الجهود اإلداريثة 
الخالقثثة المخططثثة والمدروسثثة والمسثثتمرة والهادفثثة والموجهثثة لبنثثاء عالقثثات 
سثثليمة ومجديثثة قائمثثة علثثى أسثثاس التفاعثثل واإلقنثثاع واالتصثثال المتبثثادل بثثين 

ألطثثراف المعنيثثة ولتحقيثثق مثثا وجمهورهثثا لتحقيثثق أهثثداف ومصثثالح ا مؤسسثثة
االنسجام البيئى واالجتماعى بينهما عن طريق النشاط الداخلى القائم على النقد 
الذاتى لتصحيح األوضاع والنشاط الخارجى الذى يستغل جميثع وسثائل النشثر 
المتاحة لنشر الحقائق والمعلومات واألفكار وشثرحها وتفسثيرها وتطبيثق كافثة 

 رسة أنشطتها المختلفة . اسطة أفراد مؤهلين لممااألساليب المؤدية لذلك بو
والمالحظ من هذا التعريثف أن العالقثات العامثة هثى عمليثة إداريثة تهثدف 
إلثى تحقيثثق االتصثال الثثداخلى والخثارجى بثثين المؤسسثة وجمهورهثثا مثن أجثثل 
تحقيثثق اإلقنثثاع وكسثثب الثقثثة باسثثتخدام وسثثائل االتصثثال المختلفثثة عثثن طريثثق 

 ة أنشطة العالقات العامة . أفراد مؤهلة كممارس
 رى أن العالقات العامة : نمن خالل العرض السابق 

عملية مستمرة مثن األنشثطة المدروسثة والمنظمثة تهثدف إلثى  -1
 تحقيق االتصال الداخلى والخارجى . 

تستخدم القنوات االتصالية المختلفة لشرح وتفسير المعلومثات  -2
 الصادقة من أجل كسب ثقة وتأييد الجماهير . 

تعتمد على أفراد مؤهلين ومدربين على القيام بعملية االتصال  -2
 وممارسة مختلف أنشطة العالقات العامة . 
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 ج ـ العالقات العامة فى المجال الرياضى . 
أن هناك حاجة ملحثة للعالقثات العامثة فثى المجثال الرياضثى بمختلثف 

دى بينثه وبثين هيئاته سواء كانت هذه العالقة داخل النادى أو خارج حثدود النثا
               األندية األخرى أو بينه وبين االتحاد الرياضى لأللعاب المختلفة أو بين االتحاد 

             فى عالقته باالتحادات األخرى . 
والعالقثثات العامثثة تلعثثب دورا  كبيثثرا  فثثى مجثثال النشثثاط الرياضثثى مثثن 

المؤسسات الشبابية  حيث نشر وإعالم الجمهور الداخلى والخارجى عن أنشطة
 ضى بالمدارس والجامعات. أو النشاط الريا

ويشثير أشثثرف صثثبحى علثى هثثذا الثثدور فثى تحقيثثق أهثثداف ووظثثائف 
الهيئثات الرياضثية حيثث يتضثثح مثن تكثوين واختصاصثثات هثذه الهيئثات مثثدى 
االرتباط ما بين وظائف العالقات العامثة وإنجثاز اختصاصثات هثذه الهيئثات ، 

: االتحثثادات الرياضثثية هيئثثة كبيثثرة تضثثم عثثدد كبيثثر مثثن فعلثثى سثثبيل المثثثال 
الهيئات بداخلها واالتصثالما بثين االتحثاد وهثذه الهيئثات قثائم علثى المراسثالت 

إلى الوسثائل األخثرى مثن االتصثال وكثذلك فثإن الهثدف   والمكاتبات باإلضافة
ة األساسى لالتحاد هو نشر اللعبة المختص بها االتحاد وهذا يعتمد على الدعايث

 أنشطة العالقات العامة . واإلعالم باعتبارهما من صميم 
 وأيضا  توصل 

محمثثود األصثثبح إلثثى أن العالقثثات العامثثة فثثى األنديثثة الرياضثثية يقثثع 
عليهثثا العثثبء األكبثثر فثثى توصثثيل رؤيثثة وأهثثداف إدارة النثثادى إلثثى جمثثاهيره 
 وشثثرح وتفسثثير قثثراراتهم لتلثثك الجمثثاهير مسثثتعينة فثثى ذلثثك بكافثثة الوسثثائل

 ة .ياإلعالمية واالتصال
رى أن الهيئثات الرياضثية بمختلثف أنواعهثا سثواء كانثت نثمن خالل ما سثبق  

كلهثا ف ،مبيثة أو وزارة الشثباب يمراكز شباب أو أندية أو اتحثادات أو لجنثة أول
هيئثثات متداخلثثة ال تسثثتطيع أحثثثداها أن تعمثثل بمفردهثثا دون االتصثثال ببثثثاقى 

افها ومثثثن ناحيثثثة أخثثثرى فثثثإن الهيئثثثات الهيئثثثات حتثثثى تسثثثتطيع أن تحقثثثق أهثثثد
الرياضثية لهثا جمهورهثا الخثاص الثذى يحتثثاج إلثى أسثاليب مقننثة مثن أسثثاليب 
االتصثثال حتثثى تضثثمن كسثثب ثقثثة وتأييثثد هثثذا الجمهثثور سثثواء علثثى المسثثتوى 
الثثداخلى أو الخثثارجى . األمثثر الثثذى يتطلثثب ضثثرورة وجثثود إدارة للعالقثثات 

لمعرفة داخل هذه الهيئات حتى يتسثنى العامة على مستوى عالى من الخبرة وا
 لها تحقيق أهدافها ووظائفها على أكمل وجه . 
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 د ـ أهداف العالقات العامة فى المجال الرياضى : 
يشثثير إبثثراهيم إمثثام إلثثى أن الهثثدف األساسثثى للعالقثثات العامثثة والثثذى 
تكثف حوله باقى أهدافها األخرى هثو تحقيثق االنسثجام والتوافثق فثى المجتمثع 

حديث الذى تعتريثه التغيثرات السثريعة فثى أنظمتثه المختلفثة حيثث أنثه إذا لثم ال
 رباء فى بيداء مجهولة .يتكيف األفراد مع هذه التغيرات فإنهم يعيشون كالغ

أن العالقثثثات العامثثثة فثثثى المجثثثال  .William sويثثثرى ويليثثثام س 
ة لثدى الرياضى تهدف إلى إحداث التأثير والتغير فى الصورة الزهنية المتكونث

جماهير المؤسسة الرياضية نحو البرامه واألنشثطة التثى تقثدمها اإلدارة العليثا 
 المؤسسة لدى جماهيرها.  إلى تحسين صورة تلك للمؤسسة مما يؤدى

 :  الرياضيةأهداف العالقات العامة فى الهيئات 
 تحقيق السمعة الطيبة للهيئة الرياضية .  -
ئثثثة الرياضثثثية والهيئثثثات توثيثثثق الثثثروابط والعالقثثثات مثثثا بثثثين الهي -

 األخرى . 
 كسب ثقة وتأييد أعضاء الجمعية العمومية للهيئة الرياضية  -
 الخدمات للجمهور . المساعدة فى تنشيط -
 المجال الرياضى :  أهداف العالقات العامة فى 
تفسثثثير معنثثثى التربيثثثة الرياضثثثية والخثثثدمات التثثثى تؤديهثثثا للفثثثرد  -

 والمجتمع . 
تبادلثثثثة بثثثثين المنظمثثثثة أو الهيئثثثثة خلثثثثق اهتمامثثثثات واتجاهثثثثات م -

 وأعضائها وبين الجمهور . 
اكتسثثاب رضثثا ومثثؤازرة الجمثثاهير لبرنثثامه الهيئثثة أو المنظمثثة  -

 الرياضية . 
 توضيح أهداف المؤسسة وأرراضها للجمهور.  -
 تسليط الضوء على برامه المؤسسة وأنشطتها .  -
 شرح السياسة العامة للمؤسسة واإلجراءات التنظيمية  -
سسثة الرياضثية واقتثراح حثل المشاكل والمعوقات التى تواجه المؤتوضيح  -

 . لها
 إبراز اإلنجازات التى تقوم بها المؤسسة .  -
تشثجيع األعضثاء علثثى ممارسثة النشثثاط الرياضثى لخلثثق جثو مثثن  -

 العالقات اإلنسانية
 إيجاد وسيلة اتصال بين الجماهير وإدارة الهيئة الرياضية .  -
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ياضثى داف العالقات العامة فى المجال الرأهنهاد العربى بينما قسمت 
 إلى قسمين . 

  : األهداف مع الجمهور الداخلى 
إيجثثاد وتثثدعيم الصثثالت الطيبثثة بثثين جمهثثور المنشثثأة الرياضثثية واإلدارة  -

 العليا.
توفير عوامل األمن واألمان لثدى العثاملين داخثل المنشثأة الرياضثية مثن  -

 الجانب المادى والمعنوى . 
موذجى للعاملين بالهيئثات الرياضثية مثن خثالل خلثق روح تهيئة الجو الن -

 التعاون . 
 شرح سياسة المنشأة للجمهور .  -
 تقيم اتجاهات الرأى العام للجمهور الرياضى نحو الهيئة الرياضية .  -
 مد الهيئة الرياضية بكافة التطورات واألحداث الرياضية  -
 نحثثو الهيئثثة الرياضثثيةدراسثثة فئثثات الجمهثثور الثثداخلى وتحليثثل اتجاهاتثثه وأرائثثه  -

 وأهدافها . 

  : األهداف مع الجمهور الخارجى 
 .إيجاد العالقات الطيبة بين الجمهور والمؤسسة الرياضية  -
تنمية الشعور باإلحساس الوطنى لدى الجمهور فى أوقات االشثتراك فثى  -

 البطوالت . 
 استخدام الرسائل العلمية الحديثة إلعالم الجماهير بكل ما هو جديد .  -
 المساعدة على تسويق األدوات والالعبين .  -
 شرح سياسة الهيئة من خالل توضيح خطة العمل -
مثثثد الجمهثثثور بكثثثل مثثثا يحتاجثثثه مثثثن معلومثثثات عثثثن الهيئثثثة الرياضثثثية  -

 والتطورات التى تحدث داخلها من حيث قرارات مجلس اإلدارة . 
 تبصير الرأى العام نحو أهداف المنشأة وأرراضها .  -
 طيبة للهيئة الرياضية والهيئات األخرى . توطيد السمعة ال -
 مد اإلدارة العليا للهيئة بوراء واتجاهات وأفكار الجماهير الخارجية بعد تحليلها .  -

سثتخلص أن أهثداف العالقثات العامثة فثى المجثال نمن خثالل مثا سثبق 
الرياضثثى مسثثتمدة مثثن األهثثداف األساسثثية للهيئثثة الموجثثودة بهثثا كثثال  حسثثب 

عثثة عملهثثا ولكثثى تحقثثق الهيئثثات الرياضثثية أهثثدافها بنجثثاح اختصاصثثاتها وطبي
يجثثب عليهثثا أن تحثثدث اتصثثاال  مسثثتمرا  مثثع جمهورهثثا الخثثارجى والثثداخلى ، 
وتعتبر إدارة العالقات العامثة هثى اإلدارة المسثئولة عثن إحثداث هثذا االتصثال 
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بمختلف أشكاله مستخدمة فى ذلثك األسثاليب والوسثائل المختلفثة لالتصثال مثن 
 مجموعة من خالل 

المتخصصين مما ينعكس بصورة إيجابية على العمل داخل الهيئات الرياضثية 
لذلك يجب تحديثد أهثداف الهيئثة الرياضثية فثى المقثام األول حتثى يسثهل علينثا 

 تحديد ما 
 يجب أن تحققه العالقات العامة من أهداف داخل هذه الهيئة . 

 :  هـ ـ وظائف العالقات العامة فى المجال الرياضى
تعانى العالقات العامة من عدم اتفاق المهتمين بدراستها حول وظائفها 
وأهدافها وهو ما أدى إلى تداخل اختصاصات العالقات العامة كوظيفة أساسية 
             فى المؤسسة مع اختصاصات وأعمال ريرها من الوظائف اإلدارية األخرى . 

العامثة أن االخثتالف فثى ويرى الكثير من الخبراء فى مجال العالقات 
وظثثائف العالقثثات العامثثة ينثثته مثثن تعثثدد أنثثواع التخصثثص فثثى المهنثثة وكثثذا 

 أو خدمية . اختالف أهداف المؤسسات من حيث أنها إنتاجية 
 ويذكر شريف أحمد شفيق أن وظائف العالقات العامة تتكون من :      
 . البحوث وجمع المعلومات -
 .التخطيط والبرمجة  -
 . االتصال -
     .لتقويما -

 واتفق معظم الباحثين على أن هناك خمس وظائف أساسية للعالقات العامة : 
 .البحث -
 .التخطيط -
 .التنسيق -
 .اإلدارة -
 .اإلنتاج  -

ويؤكد محمد السمنودى ونبيل عبد المطلب أن وظائف العالقات العامة 
  فى المجال الرياضى هى :

اف وفلسثفة النشثاط تنمية الثقافة الرياضية لثدى الجمهثور حتثى يعثى أهثد -
 الرياضى . 

 تنقية المجال الرياضى من أوجه القصور التى تبعده عن أهدافه .  -
 تصحيح صور التعبير عن االنتماء لدى الجماهير -
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الوقوف على مستوى إقناع األفراد بالسياسثة العامثة للخريطثة الرياضثية  -
 وتوضيح وجهات النظر المختلفة لدى الجهات العليا . 

 حل المشكالت التى تطرح على الساحة الرياضية . المساهمة فى  -
توضثثثيح دور األنديثثثة الرياضثثثية ومراكثثثز الشثثثباب فثثثى تنميثثثة الشثثثباب  -

 الرياضى داخليا  وخارجيا  . 
 تحسين صورة الرموز الرياضية لدى الجماهير داخليا  وخارجيا  .  -
تسهيل مهمة البعثات الرياضية فى الخارج والداخل وتوفير ما يلثزم مثن  -

 لومات وحقائق عن الفرق الرياضية والبعثات األخرى. مع
                   ويضثثثثثثثيف محمثثثثثثثود األصثثثثثثثبح أن وظثثثثثثثائف العالقثثثثثثثات العامثثثثثثثة  

 ة تتم عن طريق : يفى الهيئات الرياض
 .التخطيط -
 .البحوث -
 .االتصال -
 .التقويم -

حيث أن وظيفة التنفيذ تتم من خالل عملية االتصال وأن األهداف تثتم 
ليثة التخطثيط وبثذلك فثإن هثذه الوظثائف هثى الوظثائف األساسثية من خثالل عم

والتى تحتوى على الوظائف الفرعية ويجب أن يرتكز برنامه العالقات العامة 
 احدة على حساب األخرى .الجيد على هذه الوظائف وال يهمل و

رى أن الوصثثول إلثثى تحقيثثق أهثثداف العالقثثات نثثمثثن خثثالل مثثا سثثبق 
 -م بمجموعثة مثن الوظثائف متمثلثة فثى خ التخطثيط العامة يتم عن طريق القيثا

التقويم خ وهذه الوظائف يتم القيام بها فثى صثورة أنشثطة  -االتصال -البحوث 
 مختلفة ومتعددة تعتمد فى داخلها على ما يسمى بفنون العالقات العامة . 

 و ـ العالقات العامة واالتصال : 
منظمثثة حيثثث ال يعتبثثر االتصثثال عمليثثة حيويثثة وضثثرورة حتميثثة ألى 

يمكن تصور أن تبقى منظمة وتستمر وتنمو دون اتصال بالمنظمات األخرى . 
بثثل أن التحثثدى الحقيقثثى يكمثثن فثثى كيفيثثة ممارسثثة االتصثثال علثثى نحثثو فعثثال 
خاصة فى مجثال العالقثات العامثة حيثث يثتم نقثل وتبثادل المعلومثات واألفكثار 

ام وسثثائل شثثر باسثثتخدواآلراء والحقثثائق والمشثثاعر بشثثكل مباشثثر أو ريثثر مبا
 االتصال .

ومن هنا أصبح االتصال هو الوظيفة األساسية للعالقة العامة أما بقيثة 
الوظائف األخرى وهى البحوث والتخطثيط والتقثويم تمثثل مجموعثة الوظثائف 
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المساعدة للوظيفة األم فى مجال العالقات العامة وهى وظيفة االتصال خاصثة 
عمليثثثثة االتصثثثثال بالجمثثثثاهير الداخليثثثثة وأن العالقثثثثات العامثثثثة هثثثثى أساسثثثثا  

   والخارجية . 
واالتصثثال فثثى العالقثثات العامثثة ال يعنثثى فقثثط إعثثالم النثثاس أو نقثثل 
المعلومثثات أو األخبثثار لهثثم ، ولكنثثه يتجثثاوز هثثذه المرحلثثة إلثثى مرحلثثة نقثثل 
االتصال المؤثر الثذى يتثرك أثثرا  طيبثا  فثى نفثس المسثتقبلين والمشثاهدين لثه ، 

ى تحسين الرأى العام نحو المؤسسة ولن يثتم ذلثك إال إذا كثان مثا وأنه يهدف إل
 شئ مفيد وفعال ومؤثر .ينتقل من اتصال هو 

ولالتصال تعاريف متنوعة على أساس أن االتصال يستخدم فى علثوم 
االجتماع ، النفس ، اإلعالم ، اإلدارة ، السياسثة ، العالقثات العامثة ، وريرهثا 

س كل منها تخصص معين وعلثى ذلثك ال يوجثد من العلوم األخرى بحيث يعك
تعريف جامع مانع متفق عليه من المهتمين بدراسته فيعرفه زيدان عبثد البثاقى 

 .خ أن تصير رسالة معينة  على أنه خ عملية تفاعل بين طرفين إلى
وفقا  ل عبد المطلب السمنودى ونبي وفى المجال الرياضى يعرفه محمد

لثثثى أنثثثه خ عمليثثثة تبثثثادل لألفكثثثار والمعلومثثثات الرتباطثثثه بالعالقثثثات العامثثثة ع
الرياضثثية علثثى المسثثتوى الفثثردى أو العثثام بغثثرض نقثثل الحقثثائق واالتجاهثثات 

 . خ ر عن موقف موضع نقا واآلراء التى تعب
ويضثثثيف حسثثثن الشثثثافعى وسثثثوزان مرسثثثى أن االتصثثثال هثثثو نقثثثل 

لوك سثثالمعلومثثات واألنبثثاء والرسثثائل شثثفوية أو كتابيثثة بقصثثد التثثأثير فثثى ال
 البشرى وتحريره . 

رى أن االتصثثال : عمليثثة مقننثثة أو ريثثر مقننثثة يحثثدث خاللهثثا نقثثل نثثو
المعلومات من فرد أو هيئة إلى فرد أخر أو مجموعة أفراد أو هيئات باستخدام 

 . بغرض تحقيق التفاهم المشتركوسيلة مناسبة 
 عناصر عملية االتصال : 

العمليثثة االتصثثالية يثثذكر سثثعيد العربثثى نقثثال  عثثن أشثثرف صثثبحى أن 
 تتكون من مجموعة من العناصر التى من خاللها تتم عملية االتصال . 

 .المرسل : هو كل ما يبعث بمجموعة من المعلومات 

 .المستقبل : هو متلقى المعلومات المرسلة من جانب المرسل 

 . الرسالة : مجموعة من المعانى التى يرسلها المرسل إلى المستقبل 

  الوسثثثيلة التثثثى تنقثثثل الرسثثثالة مثثثن المرسثثثل إلثثثى وسثثثيلة االتصثثثال :
 المستقبل . 
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  المعلومات المرتدة : ويطلق عليها رد الفعثل ، فاالتصثال ال يثتم بثدون
مه معرفثثة رد الفعثثل الثثذى أحدثثثه لثثدى المسثثتقبل حتثثى يتأكثثد مثثن تسثثل

 الرسالة وفهمه لها .

 
 (1شكل  

 عناصر عملية االتصال

 الوسـيلة

 المستقبل الرسالة المرسل

 المعلومات المرتدة
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 ( 1شكل  

  مكونات عملية االتصال والعوامل المؤثرة فيه
 أنواع ووسائل االتصال : 

 يذكر طاهر مرسى أن لوسائل االتصال ثالثة أشكال :  -
 الكلمة المكتوبة -
 الكلمة المنطوقة -
الصثثورة والصثثوت والشثثكل التثثالى يوضثثح وسثثائل االتصثثال أو  -

 اله السابقة . أدوات االتصال طبقا  ألشك

وسيلة  الرسالة المرسل
 االتصال

المرسل 
 إليه

األثر 
 المرتد

 حغراضه
التعبير عن األفكار  -

 والمشاعر.

التأثير على المرسل  -
 إليه

 الشرح -

 اإليضاح -

 إزالة الغموض -

 توثيق الصلة -

 اإلقناع -

 لتأييدكسب ا -

 حنواعه
 شفوية
 مكتوبة

يمائية  حركية وا 
 مصورة

 كيفيتها
الكتابة: منشورات 

 ـ كتب دورية
الحديث: 

االجتماعات 
 والمقابالت

الصورة : جهاز 
عرض ، لوحات 
 إيضاح صوتية
كل ما سبق : 
حفالم تسجيلية 
 سينما إنترنت

 

 العوامل المؤثرة فيه
 مهارات االستقبال
 االتجاهات والميول

 فةالثقا
 الذكاء
 السن
 الجنس
 البيئة
 

مدى تطابقه مع 
الهدف الذى 
يسعى المرسل 
 إلى تحقيقه 
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 (5شكل  

  أدوات ووسائل االتصال طبقا  ألشكاله 
 ويضيف على الباز أن وسائل االتصال تنقسم إلى : 

  : وسائل االتصال المباشرة  أو البسيطة 
عن طريق اللقاءات الشخصية أو االجتماعات أو المناقشثات المفتوحثة 

معثثثارض وحفثثثالت االسثثثتقبال والزيثثثارات للمنظمثثثة وال يواالتصثثثال التليفثثثون
لإلطالع علثى نشثاطها والرسثائل المباشثرة التثى ترسثل إلثى المثواطنين لطلثب 

 شئ منهم أو الرد على طلباتهم . 
 

  : وسائل االتصال رير المباشر 
عثثثن طريثثثق الصثثثحافة واإلذاعثثثة والتليفزيثثثون والسثثثينما والنشثثثرات 

 المؤتمرات الصحيفة . و والكتيبات الدورية والمجالت الخاصة

 أشكال ووسائل االتصال

 الكلمة المطبوعة الكلمة المنطوقة الصوت والصورة

 المطبوعات الداخلية  -
 الكتب -

 الكتيبات -

 النشرات -

 الخطابات والرسائل -

 لوحة اإلعالنات -

 حامل البيانات -

 االجتماعات -

 دواتالن -

 المقابالت -

 األحاديث الشفهية  -

 األحاديث المسجلة -

 التليفونات -

 التليفزيون -

 الفيديو -

 السينما -

 الشرائح -

 شاشات العرض -
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رى أن تقسيمات وسائل االتصال تختلف فى شكلها نمن خالل ما سبق 
الخثارجى ولكنهثا تتفثثق فثى مضثثمونها الثداخلى ومثثن هنثا يعتبثثر اختيثار وسثثيلة 
االتصال المناسثبة هثو حجثر الزاويثة الثذى يعتمثد عليثه نجثاح عمليثة االتصثال 

ى عدة عوامل منها نوع الرسالة خاصة وأن اختيار الوسيلة المناسبة يتوقف عل
والمستقبل من حيث اإلعداد والثقافة والجنس لذلك يجثب مراعثاة هثذه العوامثل 
عنثد اختيثار الوسثثيلة. والرسثالة فثى المجثثال الرياضثى رالبثا  مثثا تكثون موجهثثة 
ألعداد كبيرة من الجماهير على اختالف أعمارهم وثقافتهم وميولهم واتجاهتهم 

االتصثثال درجثثة عاليثثة مثثن الصثثعوبة ممثثا يتطلثثب  علثثى ىفضثثاألمثثر الثثذى ي
 ضرورة الحرص عند اختيار الوسيلة المناسبة . 

 ز ـ العالقات العامة والرأى العام : 
يعتبثثثر الثثثرأى العثثثام بمثابثثثة مسثثثاحة العمثثثل ومجثثثال التثثثأثير ألنشثثثطة 
العالقات العامة وذلك باعتبار أن الرأى العام هو الممثثل لفكثر الجمهثور الثذى 

رف الثثانى فثثى معادلثثة التثوازن التثثى تحثثاول العالقثات العامثثة أحثثداثها هثو الطثث
 مهور. والحفاظ عليها بين المنشأة والج

وررم أهمية الرأى العثام فثى مجثال العالقثات العامثة لثيس مثن السثهل 
تحديد تعريف شامل جامع مانع لثه فهثو يعتبثر مثن المصثطلحات التثى يصثعب 

اس لمستحيل رؤيته ولكن من السهل اإلحسأو تعريفها أو قياسها فمن ا وضعها 
 به وبقوته وأهميته .

 ولقد عرفه جونبرج بأنه : 
 حو قضية مختلف عليها خ.خ تعبير الجمهور ن

 أما رايلى فيعرفه بأنه : 
خ تعبير أفراد مجموعة أو مجموعثات تشثترك فثى اهتمامثات مشثتركة 

 مسألة مختلف عليها خ .  عن اتجاهتهم نحو
اء قضثية توفيق أن الرأى العثام مثا هثو إال تعبيثر إزويرى حسن أحمد 

 مختلف عليها . 
سثثتخلص اتفثثاق أرلثثب التعرفثثات علثثى أن الثثرأى العثثام هثثو نممثثا سثثبق 

عبارة عن أراء بعض األفراد تجاه قضية معينثة ولثذلك يمكثن القثول أنثه حتثى 
يوجد رأى عام البد مثن وجثود مشثكلة مثيثرة للجثدل وجمهثور لثه عالقثة بهثذه 

 لة . المشك
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  : أنواع الرأى العام 
  يقسم محمد عبد  الفتاح أنواع الرأى العام كالتالى :

 من حيث الظهور : 
 الرأى العام الظاهر -
 الرأى العام الكامن  -

 من حيث االستقرار :
 الرأى العام الدائم  -
 الرأى العام المؤقت -

 من حيث التواجد :
 رأى عام موجود فعال   -
 رأى عام متوقع -

 االندفاع :  من حيث درجة
 رأى عام مستنير -
   رأى عام رير مستنير  -

 -:بينما يذكر على الباز نقلنا عن حسين عبد القادر أن الرأى العام ينقسم إلى 

  : الرأى العام الدائم الكلى 
وهثثو يرتكثثز علثثى أسثثس تاريخيثثة وثقافيثثة ودينيثثة ويشثثترك فيثثه أفثثراد 

 .  الجماعة ويمتاز باالستقرار والثبات على مر الزمن

  : الرأى العام المؤقت 
وتمثلثثه األحثثزاب السياسثثية والهيئثثات الخاصثثة ذات البثثرامه المحثثددة 
واألهداف المعينة وينتهى هذا النوع من الرأى العام بانتهاء حياة تلك األحزاب 

 والهيئات . 

  : الرأى العام اليومى 
 وهو الفكرة اليوميثة التثى يعتنقهثا معظثم أفثراد الجماعثة نتيجثة لحثادث

ذا الثرأى العثام مفاجئ أو كارثثة حثدثت بالجماعثة أو حثدث سياسثى خطيثر وهث
 متقلب . 

 أن الرأى العام ينقسم إلى :  يوترى نهاد العرب
 الرأى العام الظاهرى .  -
 ي .الرأى العام الباطن -
 . الرأى العام المؤقت -
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ستخلص أن الرأى العام فثى المجثال الرياضثى يمكثن نمن خالل ما سبق 
 : تقسيمه إلى 

  : رأى عام ثابت 
             يتضح ذلك فى اتجاه مجموعة من األفراد وأرائهم نحو رياضثة معينثة 
أو فريثثق معثثين أو نثثادى معثثين ويتضثثح ذلثثك فثثى اعتنثثاقهم هثثذه الرياضثثة أو 

 تشجيعهم الدائم لهذا الفريق .

  : رأى عام مؤقت 
ظثم يحدث نتيجة لموقف معين وهو عبارة عن فكرة مؤقتثة يعتنقهثا مع

أفراد الجماعة نتيجة حادث مفاجئ مثثل الفثوز أو الهزيمثة أو قثرارات مفاجئثة 
لمجالس إدارات الهيئات الرياضية وهذا الرأى يستمر لفترة مؤقتة وسرعان ما 

 يتغير . 

  : العوامل المؤثرة فى تكوين الرأى العام 
يكتسثثب الثثرأى العثثام قوتثثه مثثن خثثالل األفثثراد ، وهثثؤالء هثثم الثثذين 

قناعهم ، لذلك يجب علينثا أن تفهثم كيثف تتكثون الصثورة فثى مخيلثة تستهدف إ
 وما هى العوامل المؤثرة على تكوينها .  هذه األفراد 

  : العوامل الشخصية 
اإلنسان بطبيعته حزمثة تضثم ُمثثل ، مبثادئ ، أهثداف حياتيثة ، خثوف  
إحبثثثاط ، كراهيثثثة ، حثثثب ، عثثثادات ، تقاليثثثد ، ومفثثثردات هثثثذه الحزمثثثة تضثثثع 

 ات اإلنسان وأحكامه المسبقة ومن ثم سلوكه . افتراض

  : الثقافة 
يتأثر اإلنسان ببقية الناس تأثيرا  كبيرا  ، فاإلنسان ال يعي  منفردا  ، بل 
البد أن يرتبط باألسرة ورفاق اللعب والمدرسة والمكتبة والحى والشارع الذى 

الجتماعيثة يعي  فيه وكل هثذه تمثثل روافثد تحثدد فثى النهايثة شثكل العالقثات ا
ومثثن خثثالل الوسثثط الثقثثافى واالجتمثثاعى يحثثدد اإلنسثثان نظرتثثه للحيثثاة ويحثثدد 
 معاييره وقيمه وعاداته فالثقافة إذن ضرورية لفهم اإلنسان كفرد وكمجموعة . 

  : األسرة 
األسرة هى الخلية األساسثية للمجتمثع ، والصثانع األول آلراء األفثراد 

يرا  على الفرد أن يتخلص من تثأثير ووجهات نظرهم  فى الحياة ، ويصعب كث
األسثثرة عليثثه ، ومثثن الغالثثب يأخثثذ اإلنسثثان كثيثثرا  مثثن اتجاهثثات وقثثيم أبويثثه 

 ونظرتهم للحياة . 
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  : الدين 
الدين هثو أكثثر العوامثل التثى تجمثع بثين األفثراد أهميثة وتثأثيرا  ، وال 

وكهم ، وال يستطيع أحد أن ينكر التأثير القوى للدين على اتجاهات األفراد وسل
 محاولة لتغيير الرأى العام أن تنجح إذا ما حاولت إنكار أثر الدين .  ييمكن أل

  : المدرسة 
تلعثثب المدرسثثة دورا  هامثثا  فثثى تكثثوين الثثرأى العثثام باعتبارهثثا صثثانعة 

 المستقبل ولهذا تجذب المدرسة انتباه خبراء العالقات العامة . 

  : الطبقة االقتصادية 
لفرد الطبقة االقتصادية التى ينتمثى إليهثا ، وتحثدد يحدد مستوى دخل ا

هثثثذه الطبقثثثة الكثيثثثر مثثثن اتجاهثثثات الفثثثرد ، فالعامثثثل االقتصثثثادى هثثثو العامثثثل 
 األساسى المحرك لهذه االتجاهات . 

  : الطبقة االجتماعية 
توجثثه الطبقثثة االجتماعيثثة اتجاهثثات األفثثراد وعلينثثا أن نوضثثح عالقثثة 

فالدخل العالى ال يعنى بالضرورة انتماء الفرد  دخل الفرد بطبقته االجتماعية ،
، تحدد حسب أصل العائلة ، التعليم لطبقة اجتماعية عالية ، فالطبقة االجتماعية

الوظيفة  مستوى السكن ، مستوى الجيران ، وكل هثذه المتغيثرات تلعثب دورا  
 ر اتجاهات األفراد . هاما  فى تحديد وتغيي

 :  ح ـ العالقات العامة والجمهور
إن العالقات العامة تتعامل دائما  مثع الجمهثور وتسثعى إلثى كسثب ثقثة 

 وم بخدمة هذا الجمهور . وتأييد هذا الجمهور فى صف المنظمة التى تق
ولذلك نجد أن برامه العالقات العامة تتوجه أساسا  فى أى مؤسسة إلى 

يثة وتشثبع الجماهير المنتمية إليها كى يتعرفوا على سياسثتها وأعمالهثا مثن ناح
المؤسسثة مثن رربات هذه الجماهير واحتياجاتها االتصالية وحل مشكالتها مع 

خ مجموعثة األفثراد الثذين : ويرى على عجوة أن الجمهور هثو  ناحية أخرى .
 تؤثر أراؤهم فيها خ .  يهتمون بالمنشأة أو يتأثرون بها أو الذين يمكن أن

مترابطثثةأو خ مجموعثثة : ويعرفثثه محمثثد عصثثام المصثثرى علثثى أنثثه 
متجانسثة مثن األفثراد ، لهثا صثفات خاصثثة تجعلهثم علثى عالقثة بمنشثأة معينثثة 

أن ويضثثيف محمثثد السثثمنودى ونبيثثل عبثثد المطلثثب . ؤثر فيهثثا وتتثثأثر بهثثا ختثث
جماعة من الناس تربطهم سويا  مصثالح مشثتركة ولهثم خثواص الجمهور هو خ
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السثاللة ـ اللغثة ـ موحدة تجمع بينهم ويتفقون فيما بينهم من حيثث : الجنسثية و
 ـ المكان الجغرافى خ .الدين ـ الدخل ـ المكانة االجتماعية ـ الثقافة 

  : أنواع الجمهور 
ويذكر أحمد محمد المصرى أن الجمهور يختلف من هيئة إلى هيئة أو 

 من مؤسسة إلى أخرى وأن هناك العديد من أنواع الجمهور ومنها: 
 الجمهور المثقف :  -3

ى تعلم ووصل إلى درجة عالية مثن الثقافثة والمعرفثة هو الجمهور الذ
ولديهم من الوسائل ما يجعلهم يناقشون ويجادلون لذلك نجد أن بعض أخصائى 
العالقات العامة تأخذهم الرهبة والحرص عند تعاملهم مع هثذا الجمهثور وهثذا 

 أمرا  ضروريا  فى التعامل مع هذه النوعية من الجمهور .
  الجمهور العنيد : -6

هذا الجمهور ليس بالضثرورة أن يكثون ذكيثا  أو مثقفثا  أو مثدركا  ومثع 
ذلك فهو يرفض كل ما يعرض عليه سواء عن اقتناع أو عدم اقتناع ويعتبر أن 
كثل مثا يقثثال إليثه مرفثوض . والتعامثثل مثع هثذا الجمهثثور صثعب ويحتثاج إلثثى 

 الصبر فى إجراء االتصال به . 
 الجمهور الذواق :  -1

رهثثثف الحثثثس متجثثثاوب ويحتثثثرم مثثثن يتحثثثدث إليثثثه ، هثثثو جمهثثثور م
ومعلومثثات هثثذا الجمهثثور أكثثثر مثثن ريثثره مثثن الجمثثاهير وأرلبيثثة أفثثراده مثثن 
المتعلمين القثادرين علثى االسثتيعاب والمناقشثة والجثدل ، ولهثذا نجثد أن مهمثة 

فى االتصال بهذا الجمهور أكثر ُيسثرا  ومرونثة مثن  أخصائى العالقات العامة 
 لعنيد . ذلك الجمهور ا

 الجمهور الغامض :  -1
هثثذا الجمهثثور ال يتثثأثر وال ينفعثثل بسثثهولة ورالبثثا  مثثا يكثثون هادئثثا  ال 
يكشف عن سر هدوءه أو بمعنثى أخثر هثو جمهثور منغلثق كالبثاب الموصثد أو 
الحائط األصم وبالتالى فهو يحتاج إلى أخصائى عالقثات عامثة يتمتثع بالحنكثة 

قته ومنتهاه ألن الغمثوض فيثه لثيس بثدائم والخبرة والهدوء حتى يصل إلى حقي
ومستمر حيث أن طبيعة البشر تتغير مثن وقثت ألخثر حسثب المثؤثرات القويثة 

 عليه . 
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 الجمهور الجاهل :  -5
وهذا الجمهور من أصعب أنواع الجماهير اتصثاال  ألنثه قثد ال يقثرأ أو 

ة وهثثذا يكتثثب ومثثن الممكثثن أن يجيثثد القثثراءة والكتابثثة ولكثثن يفتقثثد إلثثى المعرفثث
الجمهور يجب الحرص فى االتصال بهم ألنثه لثه مفاهيمثه وعاداتثه ومعتقداتثه 

 .التى تسيطر عليه 
 الجمهور البسيط : -2
وهثثذا الجمهثثور ال يمكثثن وضثثعه علثثى مسثثتوى معثثين ، فهثثو يتكثثون   

بسهولة وينفض بسهولة ويتفاعل بسرعة ويهدأ بنفس األسلوب ومن أمثلثة هثذا 
ل الصغار وجمهور الكرة فى مصر وجمهور العمال الجمهور : جمهور األطفا

  .العاديين 
                 ويشير أشرف صبحى نقال  عن محمد محمد فضثالى إلثى أن الجمهثور 

خصثثثائص معينثثثة ، فيوجثثثد الجمهثثثور المثقثثثف  فثثثى المؤسسثثثات الرياضثثثية لثثثه
والجمهثور الغثثامض والجمهثثور الجاهثثل والجمهثور الثثذواق والجمهثثور البسثثيط 

نماذج توجد فى الجماهير الرياضية فعلثى أخصثائى العالقثات العامثة أن  وكلها
يدرس ويدقق فى معرفة الجمهور من جميع الجوانب حتثى يكثون تعرفثه علثى 

 ه واتجاهاته وصفاته .هذا الجمهور دقيقا  وواعيا  لكل مكونات
رى أن التربيثثة الرياضثثية تخاطثب كافثثة فئثثات المجتمثع خاصثثا فثثإن نثو

ضثثية تتعامثثل مثثع مختلثثف أنثثواع الجمثثاهير فممارسثثة الرياضثثة الهيئثثات الريا
مقصد للمثقف وريثر المثقثف والعنيثد والثذواق لثذلك كثان لزامثا  علثى العثاملين 
بالعالقات العامة أن يدرسثوا أوال  طبيعثة الجمهثور المتعامثل معثه ثثم بعثد ذلثك 

اسثبة يحدد نوعية الرسالة المطلثوب توصثيلها ثثم بعثد ذلثك اختيثار الوسثيلة المن
 إلحداث هذا االتصال مع هذا الجمهور . 
 ط ـ العالقات العامة وإدارة األزمات : 

          ما أشبه حيثاة المنظمثات بحيثاة اإلنسثان ، فقثد تمضثى الحيثاة باإلنسثان 
وهو سعيد ينجز طموحاته ويحقق أهدافه وتصادف خطواته المزيد من النجثاح 

الحيثاة ال يمكثن أن تكثون نجاحثا  وز على الكسب المثادى والمعنثوى ولكثن حوي
علثثى الثثدوام ففثثى ذروة النجثثاح قثثد تصثثادف اإلنسثثان عثثثرة أو تواجهثثه  ورخثثاء  

كبوة تعكر صفو حياته ، وحال المنظمات والهيئات كذلك ، فقد تنجح المنظمثة 
وتتفثثوق علثثى مثيالتهثثا مثثن المنظمثثات وفجثثأة قثثد تخثثرج األحثثداث عثثن سثثيرها 

جديثثدا  أو حالثثة طارئثثة أو موقفثثا  اسثثتثنائيا  فيمثثا  المعتثثاد لتواجثثه المنظمثثة واقعثثا  
 زمة .يمكن تسميته باأل
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لذلك يحظثى موضثوع إدارة األزمثات باهتمثام كبيثر مثن البثاحثين فثى 
مجثثال العلثثوم االجتماعيثثة واإلنسثثانية ، كمثثا يلقثثى اهتمامثثا  متزايثثدا  مثثن علمثثاء 

إدارة األزمثات االتصال حيث يعتبر االتصال عنصرا  أساسيا  ال رنى عنه فثى 
المختلفة التى قد تتعرض لها المنظمات وذلك لمساهمته فى نجاح إدارة األزمة 

 مية المناسبة ألحداثها .من خالل المعالجة اإلعال
خاصة وأن األزمة مشكلة إدارية لكنهثا سثرعان مثا تتحثول إلثى حثدث 
إعالمثثى حيثثث تهثثتم وسثثائل اإلعثثالم بنقثثل أخبارهثثا وهثثو مثثا يعثثرف بالرؤيثثة 

ماهيريثثة ألعمثثال المنظمثثة وهثثذا مثثا يتطلثثب االهتمثثام بالجوانثثب االتصثثالية الج
واإلعالمية إلى جانب الجوانب اإلدارية فى التعامل مع األزمات المختلفة التى 

 إلى أقل قدر ممكن . قد تتعرض لها بهدف التقليل من تأثيراتها السلبية
لعالقات العامة ولما كانت المنظمات تعتمد اعتمادا  أساسيا  على جهاز ا

فثثى نقثثل المعلومثثات علثثى المسثثتويين الثثداخلى والخثثارجى للمنظمثثة وارتثثدادها 
العكسى بما يسمح بمعرفة أراء واتجاهات الجمثاهير وردود أفعالهثا وذلثك مثن 
خالل وسائل اإلعالم وطرق االتصال األخرى بالجمثاهير فثإن هثذا يلقثى عبئثا  

ول عثن االتصثال فثى ظثل ظثروف متزايدا  علثى جهثاز العالقثات العامثة المسثئ
 . األزمة 

واألزمة فى مفهومها البسيط أنهثا عبثارة عثن موقثف عصثيب يتصثف 
بأنه خطر داهم وتهديد مباشر لكيان المواطن أو المجتمثع أو المنظمثة كمثا أنثه 
موقف يتطلب التدخل الفورى والمواجهة المحسثوبة فثى ضثوء عنصثر الوقثت 

 . الحد من تفاخم األزمة واإللحاح على
ويعرفها محمد رشاد الحمالوى على أنها  خعبارة عن خلثل يثؤثر تثأثيرا  

ى تقوم شديدا  على المؤسسة كما أنها تهدد االفتراضات والمسلمات الرئيسية الت
 عليها المؤسسة خ.

ويعرفهثثا محسثثن الخضثثيرى علثثى أنهثثا خ لحظثثة حرجثثة حاسثثمة تتعلثثق 
لك صعوبة حادة أمام متخذ بمصير الكيان اإلدارى الذى أصيب بها ، مشكلة بذ

قثرار يتخثذ ، كثل ذلثك فثى دائثرة  يى أرالقرار وتجعلثه فثى حيثرة بالغثة ال يثد
 ط األسباب بالنتائه خ .مليئة بعدم التأكد وقصور المعرفة واختال

خ نقطة تحول رير : على حين تعد األزمة لدى األمير محمد على أنها 
تثثوازن ويوقثثف تصثثرفاتها عاديثثة وحثثدث مفثثاجئ فثثى حيثثاة المنظمثثة يفقثثدها ال

 بأبعاده المتشابكة خ .الطبيعية ويصعب التكهن به و
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خ بأنهثا حثدث مفثاجئ يتسثبب عنثد وقوعثه فثى :وتعرفها عائثدة منجثى 
خسائر بشرية أو مادية بالنسثبة لجماعثة مثن النثاس ممثا يثؤدى إلثى درجثة مثن 

 لهذه الجماعة خ  . التوتر فى النسيه االجتماعى 
وى أن األزمة حدث يقع فجأة دون توقع أو يكون يضيف إبراهيم العيس

توقعثثه قثثد تثثم قبثثل وقوعثثه بوقثثت قصثثير جثثدا  ، األمثثر الثثذى ال يسثثمح باتخثثاذ 
بب فى وقوع خسائر ماليثة أو ماديثة اإلجراءات المناسبة لمواجهته كما أنه يتس

أو نفسثثية كمثا يتسثثبب فثثى خلثق مشثثكالت جديثدة ال تملثثك المؤسسثثة  أو بشثرية 
 مة لمواجهتها .خبرة الالزال

  : تصنيف األزمات 
 تتعدد أنواع األزمات وتختلف إال أنه ممكن تصنيفها وفقا  لعدة أسس . 

  : تصنيف األزمات من حيث معدل تكرارها 

  أزمات ذات طابع دورى متكرر الحدوث. 

 أزمات ذات طابع فجائى عشوائى رير متكرر . 

 ها : ـتصنيف األزمات من حيث شدت 

 حة ساحقة يصعب مواجهتها . أزمات عنيفة جام 

  أزمات خفيفة تسهل مواجهتها. 

  : تصنيف األزمات من حيث عمق األزمة 

  أزمات سطحية رير عميقة هامشية التأثير. 

  أزمات عميقة متغلغلة جوهرية هيكلية التأثير. 

  : تصنيف األزمات من حيث موضوع أو محور األزمة 

  أزمة مادية. 

  أزمة معنوية. 

 ن المادية والمعنوية أزمة تجمع بي. 

  : مراحل األزمة 
 يذكر عثمان محمد العربى أن لألزمة ثالث مراحل رئيسية : 

 .مرحلة ما قبل األزمة  االستعداد( -3
 .مرحلة انفجار األزمة  المواجهة( -6
 زمة  إعادة التوازن( . مرحلة ما بعد األ -1
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  : أدوات االتصال فى األزمات الرياضية 
ت التى يمكن االعتماد عليها واستخدامها بنجاح هناك العديد من األدوا
 أثناء األزمة الرياضية منها : 

  : البيانات الصحفية 
حيث تصدر الجهة اإلدارية المعنية عدة بيانات صحفية تتسم بالصثدق 

 واألمانة حول ما هو قائم خالل األزمة ويتطور الوضع بعد ذلك . 

  : البرامه التليفزيونية 
مر عرض خالصة عن األزمة فثى التليفزيثون بحيثث أحيانا  يتطلب األ

أن يكون مقدم برنامه األزمة واعيثا  ودارسثا  لألزمثة ويفضثل أن يكثون واحثدا  
جهثة الكثاميرا ولديثه من فريق إدارة األزمة ، ويجب أن يكون مثدربا  علثى موا

 من الحقائق والمعلومات عن هذه األزمة .  قدرا  كبيرا  

  : المؤتمرات الصحفية 
ب الدعوة إلى عقد مؤتمر صثحفى أو أكثثر لتزويثد وسثائل اإلعثالم يج

بالبيانات الموثوق منها وأيضثا  إعطثائهم بعثض الوثثائق والمسثتندات والصثور 
والملخصثات حثثول أحثثداث األزمثثة ويجثثب أن يشثثارك فثثى اإلعثثداد للمثثؤتمرات 
الصحفية مجموعة من المدربين على التعامل مع رجال اإلعثالم فثى مثثل هثذه 

 مور . األ

  : مركز المعلومات والبيانات 
                من المهم قيام إدارة األزمة بتوفير مركثز للمعلومثات والبيانثات يكثون 
فى مكان يسهل االتصال به ويكون كثذلك مثزودا  بالحثديث مثن أدوات معالجثة 

 وتشغيل وتصنيف وتلخيص البيانات والمعلومات . 

  : مخاطبة الجماهير 
بأنثثه مثثن حثثق المثثواطن أن يعثثرف الحقثثائق أوال  بثثأول يجثثب أن يسثثلم 

وخاصثثة فثثى العصثثر الحثثديث والثثذى أصثثبحت فيثثه وسثثائل االتصثثال المرئيثثة 
والمسموعة تنقل لنا األحداث من كل أرجاء العثالم وفثى نفثس الوقثت يجثب أن 

 األزمة الجماهيرية . نقدر دور السلطات  المسئولة عن األخبار واإلعالم عن
 عالقات العامة : أخصائى ال -ك 

شهدت اآلونة األخيرة تطورا  ملحوظا  فى مجال العالقات العامة بشكل 
                    جعثثل مثثن هثثذا النشثثاط نشثثاطا  ال يمكثثن االسثثتغناء عنثثه فثثى المنشثثأة الحديثثثة 

تطلثثب ذلثثك وجثثود كثثوادر بشثثرية لثثديها االسثثتعداد وتملثثك الخبثثرة والعلثثم يوقثثد 
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ألنشطة على أكمل وجه وبأعلى كفثاءة ممكنثة وتتثوفر زمان لممارسة تلك االلا
فيها الشروط والمواصفات التى تجعلهثا صثالحة لثتفهم االتجاهثات والتطثورات 

 فى الرأى العام . تحدثالتى 
وعلثثى الثثررم مثثن أنثثه ال يوجثثد بثثين البشثثر أخصثثائى العالقثثات العامثثة 

ثاليثة لسثبب المثالى ألنه ال يمكن ألى شخص أن تكون لديثه جميثع السثمات الم
بسثيط هثو أنثه كثائن بشثرى تحكمثه التجربثة والبنيثة ومثع ذلثك يمكثن أن نضثع 

 عالقات العامة الناجح . معايير وأسس تمكن من اختيار أخصائى أو ممارس ال
 خطوات األسلوب العلمى فى اختيار العاملين فى إدارات العالقات العامة:

               وب العلمثى ولقد حدد محمد منير حجاب وسثحر وهبثى خطثوات األسثل
 فى اختيار العاملين فى إدارات العالقات العامة فيما يلى : 

  تحليثثثل وظثثثائف العالقثثثات العامثثثة وتحديثثثد المهثثثارات واالسثثثتعدادات
 والمؤهالت الواجب توافرها فى الفرد الذى يستطيع القيام بها . 

 تهم تحليثثثل األفثثثراد المتقثثثدمين لتحديثثثد مهثثثاراتهم واسثثثتعدادتهم وقثثثدرا
 ومعرفة مؤهالتهم . 

  المماثلثثة بثثين مقتضثثيات وظثثائف إدارة العالقثثات العامثثة وخصثثائص
األفراد المتقثدمين بحيثث يرشثح كثل فثرد مثنهم لممارسثة النشثاط الثذى 

 واستعدادته ومؤهالته .  يتالءم مع مهاراته وقدراته
ولقثثد حثثدد علثثى عجثثوة الصثثفات األساسثثية التثثى ينبغثثى توافرهثثا فثثى 

قات العامة أيا كان مجثال عمثل المؤسسثة فثى صثفتين أساسثيتين أخصائى العال
وهما الشخصية المحبوبة ، القدرة على االتصثال بالجمثاهير ولكثى نتحقثق مثن 
تثثوافر الصثثثفة األولثثثى وهثثثى الشخصثثثية المحبوبثثة البثثثد أن نتأكثثثد مثثثن تواجثثثد 

 الخصائص التالية : 
 الجاذبية :  -3

ا  دقيقا  إال أنه من السثهل وإن كان من الصعب تحديد هذه الصفة تحديد
أن نشعر بها ونراها فى معامالتنا مع الغير ومن مظاهر هذه الصفة : سثماحة 

 الوجه ورقة الحديث وتناسب القوام وحسن الهندام . 
 اإلحساس العام :  -6

أن يكثثون لديثثه القثثدرة علثثى الشثثعور بمثثدى توافقثثه مثثع الغيثثر أو نشثثاذه 
 مت ومتى يدافع ومتى يهاجم . عنهم وأن يعرف متى يتكلم ومتى يص
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 حب اإلطالع:  -1
البثثد أن تتثثوافر للمشثثتغل بالعالقثثات العامثثة الرربثثة المسثثتمرة فثثى أن 
يعرف عناصر األحداث مثاذا ولمثاذا ومتثى وكيثف وأيثن ومثن فبثدون ذلثك لثن 

 يحصل على الحقائق ولن يكون قادرا  على تفسير األحداث . 
 الكياسة :  - 1

عالقثثات العامثثة علثثى مثثدى تثثأثيره فثثى تفكيثثر يتوقثثف نجثثاح رجثثل ال
األخرين وهذا يتطلب قثدرا  مثن الدقثة والكياسثة ، فالغلظثة دائمثا  تولثد االسثتياء 

 لكن الفصاحة واللباقة هما أساس التفاهم والتعاون.
 االتزان :  -5

يتضثثمن نشثثاط العالقثثات العامثثة االتصثثال بثثاألفراد والجماعثثات ومثثن 
لتفثثاهم وكسثثب التأييثثد وخلثثق انطبثثاع طيثثب عنثثد أهثثداف هثثذا االتصثثال تحقثثق ا

جماهير المؤسسة واالتزان هثو أحثد مكونثات هثذا االنطبثاع فهثو يسثاعد رجثل 
العالقات العامة على مواجهة المشثكالت فثى هثدوء واتخثاذ القثرارات الحكيمثة 

 التى تؤدى إلى التغلب عليها . 
 االهتمام باآلخرين :   -2

خصثائى العالقثات العامثة محبثا  لنخثرين البد أن يكون القائم بوظيفة أ
 مقبال  عليهم لكى يتعرف على طريقة تفكيرهم وأساليب التأثير فيهم . 

 الموضوعية :    -1
وهى القدرة على النظر بتجرد عثن الثذات إلثى المشثكالت المعروضثة 
والتعرف على العيوب حتثى وإن كثان مصثدرها الشثخص نفسثه وعثدم التحيثز 

 اآلخر . ألى فريق على حساب 
 الحماس :  -8

العالقات العامة عملية مستمرة لبيع األفكار لنخرين والتأثير فيهم وما 
 لم يكن البائع متحمسا  لما يبيع فأولى بالمشترى أن يزهد فى الشراء منه . 

 االستمالة :    -9
البد لرجل العالقات العامة أن يكون قادرا  على استمالة الغيثر لألفكثار 

 عنها . التى يعبر 
 االستقامة :  -31
البد لرجل العالقات العامة أن يكثون مهثذبا  مخلصثا  لوظيفتثه ألن نجاحثه       

 . رهن بثقة الناس فيه



01 
 

 الخيال الخصب :  -33
العالقثثثات العامثثثة وظيفثثثة خالقثثثه تعتمثثثد علثثثى االبتكثثثار فثثثى مواجهثثثة 
ات المشثثكالت والتغلثثب علثثى اآلراء المعارضثثة لثثذلك يجثثب علثثى رجثثل العالقثث

العامة أن يتمتع بخيال خصب حتى يستطيع وضع الحلول المناسثبة للمشثكالت 
 المطروحة . 

 النشاط :  -36
يجب علثى رجثل العالقثات العامثة أن يكثون قثادرا  علثى العطثاء بجهثد 
وافر وكبير خاصة وأن العالقات العامة عبارة عن عمل دائثم وأنشثطة متعثددة 

العامة إلى مكتب أنيق يعمثل مثن خلثف ن رجال العالقات يأن يستك أومن الخط
 ستائره . 

 أما الصفة الثانية وهى القدرة االتصالية وتتمثل فى المهارات التالية : 
 مهارات القراءة وهى مهمة لسببين :   -3
يجثثب أن يعثثرف اللغثثة تمامثثا  حتثثى يكثثون قثثادرا  علثثى اسثثتعمال الكلمثثات   -

 والعبارات التى تعبر عن أفكاره . 
ل علثثى المعلومثثات المطلوبثثة مثثن المصثثادر المطبوعثثة أو الخطيثثة الحصثثو   -

سواء كانت عامة أو خاصة وفهم ما تتضمنه هذه المعلومات من اتجاهات 
 مؤثرة على المؤسسة . 

 الكتابة :  -6
القثثدرة علثثى الكتابثثة مثثن أهثثم الخصثثائص التثثى ينبغثثى أن تتثثوفر فثثى  

رتفثثاع بهثثم إلثثى مسثثتوى المشثثتغلين فثثى العالقثثات العامثثة ولثثيس معنثثى ذلثثك اال
األدب الرفيع وإنما المقصود الكتابة الواضحة الخالية من المصطلحات المعقدة 
والكلمثات الغريبثثة والكتابثثة وظيفتهثثا نقثثل األفكثثار والمعلومثثات واألحثثداث وأى 

 شئ يعوق هذا النقل مرفوض فى العالقات العامة . 
 االستماع :  -1

مثة لمثا يقثال وكثذلك فهمثه والقثدرة تتضمن مهارة االستماع اليقظثة التا
على توجيه األسئلة الصحيحة سواء كثان ذلثك فثى اسثتطالع لثنراء أو توجيثه 
 للمناقشة فرجل العالقات العامة هو الذى يراقب الناس وهو يستمع إليهم . 

 التخاطب :  -1
              وتعنى الحديث الجذاب المنطقى المفهوم لنقل أفكثار المتحثدث والتثأثير 
فثثى أراء المسثثتمعين سثثواء كثثانوا جمهثثورا  كبيثثرا  أو جماعثثة صثثغيرة أو أفثثراد 

 قالئل . 
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ويذكر علثى البثاز أنثه ينبغثى أن يتثوفر فثى القثائمين بالعالقثات العامثة 
 عدة خصائص منها : 

 اإلقتاع أساسا  برسالة العالقات العامة وأهميتها .  -1
بات ذلك من العلوم الدراسة المتخصصة لعملية العالقات العامة ومتطل -2

االجتماعيثثثثة المرتبطثثثثة مثثثثثل علثثثثوم الثثثثنفس واالجتمثثثثاع واإلحصثثثثاء 
 واإلعالم . 

المواهثثب الشخصثثية التثثى تثثؤدى إلثثى حسثثن تطبيثثق أنشثثطة العالقثثات  -3
العامثثة مثثثل الحمثثاس والصثثبر والنشثثاط وسثثعة الصثثدر والمثثرح وقثثوة 

 اإلقناع والصراحة وعدم التردد . 
 .القدرة على القيادة  -4
 لى التعامل مع اآلخرين وتفهم ظروفهم وتحليل شخصياتهم . القدرة ع -5
 .الشجاعة فى مواجهة المواقف المختلفة وتحمل المسئولية  -6
وتضيف كاريمثان فريثد وسثلوى العثوادلى أن العوامثل األساسثية التثى   

 يتم على أساسها االختيار بين المتقدمين للعمل فى مجال العالقات العامة هى : 
 .إجادة اللغات -6   .ى المظهر الشخص-3
 .اللباقة فى الحديث -1  .السمات الشخصية -1
 .الثقافة العامة -2  . التخصص العلمى-5
 القدرات االبتكارية . -8  .إجادة الحاسب اآللى -1

بالعالقثات العامثة  العثاملينويقسم عادل حسن سيد شروط ومواصفات 
 إلى : 

 أوال  : شروط ومواصفات نظرية : 
 لى اإلقناع وكسب ثقة اآلخرين . القدرة ع -1
 .التمتع بشخصية جذابة  -2
 .امتالك ذهن صافية  -3
 .اإلحساس العاطفى  -4
 .القدرة على التفكير المنطقى  -5
 . القدرة على التصور والتخيل -6
 سرعة البديهة .  -7
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 ثانيا  : شروط ومواصفات مكتسبة : 

  : من حيث الناحية المظهرية 
 .حسن المظهر -1
 .ن اللباقة وطالقة اللسا -2

  من حيث النواحى السلوكية 
 التمتع بروح المبادرة فى بناء وإقامة العالقات مع األفراد .  -1
 .الدقة فى ممارسة األعمال واالهتمام بالتفاصيل  -2
 االتزان فى مواجهة األحداث والمواقف المختلفة .  -3

  : من حيث النواحى التعليمية 
االتصثال أن يكون على دراية كبيرة بالمعلومات المتخصصثة فثى  -1

 من حيث األدوات الفنية واألساليب المناسبة فى االستخدام . 
 .اإلحساس باألخبار الهامة وانتقائها  -2
 . اإللمام بلغة أجنبية واحدة على األقل -3
 . القدرة على تنظيم العمل -4
 .القدرة على حل المشكالت  -5
 .المهارات فى تحليل الرأى العام  -6
 القدرة على استخدام الحاسب اآللى .  -7

  : من حيث النواحى األخالقية 
 .الصدق فى نقل المعلومات  -1
 .العدالة فى التعامل مع كل فئات الجمهور  -2
 النزاهة فى التصرفات . -3

وتثثذكر نهثثاد العربثثى نقثثال  عثثن إبثثراهيم إمثثام ، وسثثيد محمثثد حسثثين أن   
 الشروط الواجب توافرها فى ممارس العالقات العامة تتمثل فيما يلى : 

 الصفات الشخصية  : 
 .االهتمام باآلخرين -6   .حسن المظهر -3
 .الموضوعية والحماس-1   .الجاذبية واالتزان -1

  : المهارات االتصالية 
 .القدرة على التخاطب -6   اإلحساس العام . -3
 .الصدق وحب اإلطالع -1   .االستماع  -1
 . الكتابة -5
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 : الخلفية العلمية 
لديثثه خلفيثثة علميثثة للعلثثوم يجثثب أن يكثثون ممثثارس العالقثثات العامثثة 

 التالية : 
 اإلحصاء -6   العالقات العامة -3
 التاريخ -1    االقتصاد-1
 مناهه البحث -2               علم النفس-5
 اإلدارة -8   علم االجتماع-1
     السياسة -9
 اللغة األجنبية : -33   علم الداللة .  -31

العالقثثات العامثثة سثثتخلص أن وظيفثثة أخصثثائى نمثثن خثثالل مثثا سثثبق 
بالهيئات الرياضية وظيفة لها احتياجات ومتطلبات خاصة فثى الشثخص القثائم 
بأنشثطتها فالبثد أن تتثوفر فيثثه بعثض الصثفات والقثثدرات الخاصثة التثى تجعلثثه 

قسثثم احتياجثثات وظيفثثة أخصثثائى نقثثادرا  علثثى القيثثام بعملثثه علثثى أكمثثل وجثثه و
 العالقات العامة بالهيئات الرياضية إلى : 

 لصفات الشخصية والبدنية : ا 
  حسن المظهر-1  رقة الحديث -6  سماحة الوجه  -3
 الحماس والنشاط-5  اعتدال القامة -1
  التمتع بصحة جيدة-1    اللياقة البدنية -2
 قوة التحمل -9   التمتع باألخالق الحميدة -8

 1 : الصفات النفسية واالجتماعية 
إقامثثثثثثثة  القثثثثثثثدرة علثثثثثثثى -6   القدرة على اإلقناع-3

 عالقات 
 القدرة على تقدير المواقف -1  القدرة على فهم اآلخرين-1
 اإلحساس باآلخرين -2  القدرة على تحمل المسئولية -5
القثثثثدرة علثثثثى استشثثثثارة  -8   التعاون مع الزمالء-1

 األفراد 
 التفاؤل -31  تقبل النقد بصدر رحب -9
 عدم التردد -36   الثقة بالنفس-33
 القدرة على ضبط االنفعاالت  -31  لنفساالعتماد على ا -31
 القدرة على القيادة-35
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  : القدرات العقلية والمهارات اإلبداعية 
 الذكاء وحسن التصرف -6    قوة المالحظة -3
القثثثثثدرة علثثثثثى التفكيثثثثثر  -1 القدرة على الحكم الصائب على األمور-1

 الواعى 
القثثثثثثثثدرة علثثثثثثثثى إدراك  -2    االتزان العقلى -5

 المواقف
 حب اإلطالع  -8   القدرة على اتخاذ القرار-1
 اللباقة فى الحديث  -31    الخيال الخصب-9
القثثدرة علثثى االسثثتماع  -36   القدرة على اإللقاء-33
 الجيد
 التعرف على فنون الجرافيك  -31 التعرف على فنون الطباعة  -31

  : صفات خاصة بالمستوى العلمى 
يئثثات الرياضثثية أن يكثثون ملمثثا  لمثثا يجثثب علثثى أخصثثائى العالقثثات العامثثة باله

 يلى : 
 علم النفس العام  -6  مهارات وأساليب االتصال-3
 علم االجتماع العام  -1  علم النفس الرياضى -1
 اإلعالم الرياضى  -2  علم االجتماع الرياضى -5
 أساليب البحث العلمى -8   التسويق الرياضى -1
 اسب اآللى علوم الح -31  علم اإلدارة الرياضية -9
 اللغة األجنبية  تحدث ، استماع ، قراءة ، كتابة( -33
 اللغة العربية  قراءة جيدة ـ كتابة جيدة( -36
 الثقافة العامة  -31   الثقافة الرياضية-31

 ( الهيئات الرياضية : 1 
إن الفلسفة العامة التى حددتها الدولة للهيئات الرياضية جعلتهثا تثرتبط  

أكثثثر مثثن األهثثداف الربحيثثة ، وعلثثى هثثذا فهنثثاك قسثثمين  باألهثثداف الخدميثثة
 أساسيين للهيئات الرياضية فى مصر : 

 أوال  : هيئات حكومية 
 ثانيا  : هيئات أهلية 
 أوال  : الهيئات الحكومية :

وهى أجهثزة تنشثئها الدولثة ضثمن هيكثل الجهثاز الحكثومى بمسثتوياته  
بالنشثاط الرياضثى كجثزء مثن المختلفة داخل الوزارات أو المؤسسات المعنيثة 
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نشثثائها ويتثثولى العمثثل فثثى هثثذه األجهثثزة إمسثثئولياتها المحثثددة فثثى قثثرارات 
الحكوميثثة موظفثثون عموميثثون يخضثثعون لثثنظم وقثثوانين العمثثل فثثى الجهثثاز 

المرتبثثثات أو الحكثثثومى للدولثثثة سثثثواء مثثثن حيثثثث المؤهثثثل أو الخبثثثرة أو نظثثثم 
 الترقى . 

األجهثثزة والهيئثثات الحكوميثثة  والهثثدف مثثن اهتمثثام الدولثثة بإنشثثاء هثثذه
 الرياضية هو قيام هذه األجهزة بتنفيذ سياسة الدولثة ومسثئولياتها تجثاه الشثباب 

 اضية والنشاط الرياضى .فى مجال التربية الري
 ويصنف فاروق مصطفى الهيئات الحكومية من خالل مستويين : 

 المستوى األول : 
السياسة العامة واعتماد  وتهتم الهيئة الرياضية فى هذا المستوى برسم

الميزانية الالزمة لتنفيذ ونشر برامه التربية الرياضية والنشاط الرياضى على 
مستوى الدولة باإلضافة إلى مستوى اإلشراف والمتابعثة والتقثويم الثالزم لهثذه 
                السياسات والبثرامه التثى يثتم تنفيثذها عثن طريثق األجهثزة الحكوميثة التنفيذيثة 

الهيئثثات األهليثثة المختلفثثة ومثثن أمثلثثة هثثذا المسثثتوى هثثو المجلثثس األعلثثى  أو
 للشباب والرياضة  سابقا ( وزارة الشباب حاليا  . 

 المستوى الثانى : 
ويتمثثثل فثثى العديثثد مثثن األجهثثزة الرياضثثية والمؤسسثثات المتخصصثثة 
التى تتولى مسئولية نشر البرامه الرياضثية المختلفثة فثى قطاعثات محثددة مثن 

طاعات الشباب فى إطار السياسثة العامثة للدولثة والميزانيثات لكثل منهثا ومثن ق
إدارات التربية الرياضية فى وزارات التربية  أمثلة هذه الهيئات والمؤسسات :

والتعليم وفروعها ومدارسها المختلفثة وإدارات الشثباب والرياضثة بالجامعثات 
سسثثثثات والشثثثثركات والمعاهثثثثد العليثثثثا وإدارات الشثثثثباب والرياضثثثثة فثثثثى المؤ

 والتجارية والحكومية . الصناعية
 ثانيا  : الهيئات األهلية : 

هى هيئات تقوم بجهود أهلية رير حكومية وتتمثل فى كل جماعة ذات 
تنظيم مستمر تتثألف مثن عثدة أشثخاص طبيعيثين أو اعتبثاريين . وال تسثتهدف 

الظثروف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيثق الرعايثة للشثباب وإتاحثة 
المناسثثبة لتنميثثة ملكثثاتهم ، ويثثدير هثثذه الهيئثثات مجثثالس إدارات يثثتم انتخثثاب 
أعضثثثائها باالنتخثثثاب الحثثثر المباشثثثر مثثثن بثثثين مجمثثثوع األعضثثثاء العثثثاملين 
والمسثثددين الشثثتراكها والثثذين يمثلثثون الجمعيثثة العموميثثة لهثثا ومثثن أمثلثثة هثثذه 

 الهيئات : 
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نثة األولمبيثة المصثرية ـ  النادى الرياضثى ـ االتحثاد الرياضثى ـ اللج
 يات األنشطة الشبابية(. مراكز الشباب ـ اتحادات وجمع

وزارة الشباب  المجلس األعلى للشباب والرياضة سابقا (  ناولقد اختار
من بين الهيئات الحكوميثة واالتحثادات الرياضثية واللجنثة األولمبيثة المصثرية 

راء هثثدف الدراسثثة مثثن بثثين الهيئثثات األهليثثة كهيئثثات رياضثثية لتطبيثثق وإجثث
 عليهم . 

 وزارة الشباب : -أ
لقد كانت وزارة الشباب خ المجلس األعلى للشثباب والرياضثة سثابقا  خ 

وأجتمعثت هثذه اللجنثة فثى  3951عبارة عن لجنة رياضية عليا وذلك فى عام 
سبتمبر من نفس العام لدراسة مشروع إنشاء المجلس األعلى للشباب ثثم قثرار 

بإنشثثاء مجلثثس أعلثثى لرعايثثة الشثثباب  3955رى عثثام مجلثثس الثثوزراء المصثث
 والتربية الرياضية يهدف إلى : 

 .رسم السياسة العامة لرعاية الشباب والتربية الرياضية  -
            القيثثام بكافثثة البحثثوث والتقثثويم واإلحصثثاء فيمثثا يخثثتص بتنسثثيق وتنفيثثذ  -

 .هذه السياسات 
تثى تعمثل فثى ميثدان خدمثة تمثيل الهيئات الحكومية واألهلية الكبثرى ال -

 الشباب من خالل ممثلين لهذه الهيئة . 
بإنشثثاء المجلثثس األعلثثى  391صثثدر القثثانون رقثثم  3951وفثثى عثثام   

لثرئيس مجلثس  لرعاية الشباب كهيئثة مسثتقلة لهثا الشخصثية االعتباريثة وتتبثع
 الوزراء . 

وقثثد أصثثبح المجلثثس األعلثثى هيئثثة حكوميثثة مسثثتقلة وليسثثت لجنثثة مثثن 
مجلس الدائم للخدمات مما أدى إلى إعطاء هثذا المجلثس سثيادة قراراتثه لجان ال

ونفوذه لتحقيق األهداف الكبرى التى وضع من أجلها ومنثذ ذلثك الحثين حثدثت 
تغيرات وتطورات عديدة فى تشكيل المجلس األعلى لرعايثة الشثباب وعالقتثه 

فتثرة مثن باألجهزة والهيئات الخاصة للشباب وكانت أهم هثذه التطثورات فثى ال
حتثى أخثر  3929ثم فى الفترة مثن مثارس  3921إلى سبتمبر  3925مارس 
حيث تحول المجلس إلى وزارة للشباب مسثئولة مسثئولية مباشثرة عثن  3916

جميثثع العثثاملين فثثى هثثذه األجهثثزة ، هثثذا باإلضثثافة إلثثى مسثثئوليتها اإلشثثرافية 
ر السثيد رئثيس المباشرة إزاء الهيئات األهلية للشباب والرياضة ثم صدور قثرا

بإنشاء المجلثس األعلثى للشثباب والرياضثة  3981لسنة  151الجمهورية رقم 
قثرار رقثم بتعثديل بعثض أحكثام ال 3983لسنة  859ثم القرار الجمهورى رقم 

 . 3911لسنة  131
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وأخيرا  وبعد التغيير الوزارى قامت حكومة األستاذ الدكتور / عثاطف 
جلثثس األعلثثى للشثثباب والرياضثثة إلثثى عبيثثد رئثثيس مجلثثس الثثوزراء بإعثثادة الم

سابقه بمسمى وزارة الشثباب ممثا أتثاح الفرصثة لهثذه الهيئثة الكبثرى أن تكثون 
عضوا  فى مجلس الوزراء ممثلة فى مقعد وزيرا  مما يزيد من قثوة هثذه الهيئثة 

فثثى المجثثاالت فثثى تحقيثثق أكبثثر قثثدر مثثن األهثثداف التثثى تخثثدم شثثباب مصثثر 
 المختلفة .

باب مثثن تنظثثيم بنثثائى هرمثثى يحتثثل قمتثثه مكتثثب وتتكثثون وزارة الشثث
وكمثثا يوضثثحها  عثثات األجهثثزة التابعثثة للثثوزير ،الثثوزير والمكتثثب الفنثثى وقطا

  الهيئات الرياضية هي :قانون 
 جهاز الرياضة  -
  جهاز الشباب -
  قطاع الطالئع -
  قطاع إعداد القادة -
 قطاع الرياضة للجميع  -
 .لشئون المالية واإلداريةقطاع ا -

 وتقوم وزارة الشباب بمباشرة االختصاصات اآلتية : 

  رسثثم السياسثثة العامثثة لرعايثثة الثثن ء والشثثباب فثثى مراحثثل نمثثوه المتتاليثثة 
ومختلثثف قطاعاتثثه لكثثال الجنسثثين ووضثثع الخطثثوات الالزمثثة لتنفيثثذ هثثذه 

 السياسات . 

  وضع الخطثط والبثرامه والمشثروعات الداخلثة فثى نطثاق السياسثة العامثة
ليهثثا سثثابقا  ومباشثثرة تنفيثثذ المشثثروعات ذات المسثثتوى القثثومى المشثثار إ

والمشروعات التجريبية الجديثدة وعلثى األخثص مثا يتعلثق بتثوفير وإعثداد 
وتنمية القادة واإلشراف على تنظيم العثروض والمهرجانثات واالحتفثاالت 

 وتنظيم المسابقات فى مختلف المناسبات الدينية والقومية . 

 زم لتنفيثثذ وتنميثثة خطثثط ومشثثروعات وبثثرامه رعايثثة تقثثدير التمويثثل الثثال
الثثن ء والشثثباب والرياضثثة بالمسثثتويات القوميثثة والمركزيثثة والمحليثثة ، 
ووضثثع المعثثايير الالزمثثة لترشثثيد األنفثثاق وتقيثثيم العائثثد منثثه فثثى ضثثوء 

 األولويات المرتبطة باألهداف .

 ب وضع سياسة تمثيل مصر فى الخارج فى مجاالت أنشطة النشئ والشثبا
والرياضثثة وتنظثثيم سثثفر النشثثئ والشثثباب والرياضثثيين والعثثاملين للخثثارج 
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تنفيثثثذا  لهثثثذه السياسثثثة وتنظثثثيم وتنميثثثة عالقثثثة النشثثثئ والشثثثباب الخارجيثثثة 
 ورعاية المبعوثين فى هذه المجاالت .

  متابعة وتقيثيم مثا يتقثرر تنفيثذه مثن خطثط ومشثروعات وبثرامه وخثدمات
بالتعثاون مثع األجهثزة والهيئثات  رياضية وشثبابية علثى جميثع المسثتويات

 المعنية والقومية والمركزية والمحلية والحكومية واألهلية .

  تنظثثيم الجثثوائز والحثثوافز وريرهثثا مثثن وسثثائل التشثثجيع الماديثثة واألدبيثثة
 للنشئ والشباب فى مجال اختصاص الوزارة .

 تى الموافقة على قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والمساعدات المالية ال
تقثثدم للثثوزارة مثثن األشثثخاص أو الجهثثات والهيئثثات المصثثرية أو األجنبيثثة 

 الدولية .

 . اقتراح التشريعات للنشئ والشباب والرياضة 
رى أن وزارة الشثثباب هثثى وزارة مسثثتقلة لهثثا نثثمثثن خثثالل مثثا سثثبق 

صثثالحيتها كثثوزارة وسياسثثتها الخاصثثة وهثثى المسثثئولة عثثن كافثثة األنشثثطة 
ذلك كافثة النثواحى الرياضثية داخثل جمهوريثة مصثر والممارسات الشبابية وكث

 العربية .
 اللجنة األولمبية : -ب

                       تم تأسيس اللجنة األولمبيثة المصثرية واالعتثراف بهثا وقبولهثا عضثوا  
( فى ترتيب الدول من 31محتلة رقم   3931مبية الدولية عام يفى اللجنة األول

 حيث التأسيس واالعتراف .
هى هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة علثى و

أن تكون اللعبثات التثى تثديرها هثذه االتحثادات مدرجثة فثى البرنثامه األولمبثى 
وذلثثك بغيثثة تنظثثيم النشثثاط الرياضثثى األولمبثثى فثثى جمهوريثثة مصثثر العربيثثة 
تثثى وتنسثثيق هثثذا النشثثاط بثثين مختلثثف االتحثثادات فثثى حثثدود السياسثثة العامثثة ال

تضعها الجهة اإلدارية المركزية وهثى وحثدها التثى تمثثل مصثر فثى الثدورات 
مبيثة والعالميثثة والقاريثثة سثثواء أقيمثت داخثثل مصثثر أو خارجهثثا ، ويحثثدد ياألول

النظام األساسى للجنة األولمبية الذى يعتمده الوزير المختص شروط العضوية 
دارة باالنتخثاب وحقوق وواجبات الهيئثات األعضثاء وكيفيثة تشثكيل مجلثس اإل

وعثثدد أعضثثائه وطريقثثة انتخثثابهم وإنهثثاء عضثثويتهم وريرهثثا مثثن اإلجثثراءات 
 نة األولمبية الدولية . التنظيمية األخرى مع مراعاة القواعد المقررة من اللج
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 مبية :ياختصاصات اللجنة األول
مبيثثة فثى جمهوريثثة مصثثر العربيثة والمحافظثثة علثثى يرعايثة الحركثثة األول -

 مبية وحماية الهواة .يبادئ األولالقواعد والم
تنظثثيم الثثدورات واللقثثاءات األولمبيثثة والعالميثثة والقاريثثة واإلقليميثثة إذا مثثا  -

تقثثرر إقامتهثثا فثثى جمهوريثثة مصثثر العربيثثة وذلثثك طبقثثا  للقواعثثد والثثنظم 
 مبية الدولية .ياألول

اإلشثثراف علثثى إعثثداد الفثثرق التثثى تقثثرر اللجنثثة اشثثتراكها فثثى الثثدورات  -
والعالمية والقارية واختيار ممثلى الجمهوريثة فثى هثذه الثدورات  األولمبية

مبيثثة الدوليثثة ولجثثان يطبقثثا  للقواعثثد واألنظمثثة المقثثررة فثثى اللجنثثة األول
الدورات العالمية واإلقليميثة واقتثراح تمثيثل االتحثادات فثى االشثتراك فثى 

ن أو العالميثثة أو القاريثثة واعتمادهثثا مثث المثثؤتمرات واالجتماعثثات الدوليثثة
 الجهة اإلدارية المركزية .

 
مبية فى وضثع برامجهثا الخاصثة ياالشتراك مع االتحادات الرياضية األول -

 بالمقابالت مع الفرق األجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
لألوضثثاع والشثثروط  األذن باسثثتعمال اسثثم اللجنثثة والشثثارة األولمبيثثة وفقثثا   -

 التى تحددها .
                                                                                                                                                                                                                                

 االتحاد الرياضى :  -ج
ة مسثتقلة وتعتبثر مثن الهيئثات هو هيئة رياضثية لهثا شخصثية اعتباريث

الخاصة ذات النفع العثام ومقرهثا القثاهرة ويهثدف االتحثاد الرياضثى إلثى نشثر 
   اللعبة التى يديرها واالرتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه .

ويتكون االتحاد الرياضى من األندية الرياضية ومراكثز الشثباب التثى 
اإلدارية المختصة وكذلك الهيئات الرياضثية التثى توافق على انضمامها الجهة 

 لتى يديرها االتحاد . لها نشاط فى اللعبة ا
 ويتكون المكتب التنفيذى لالتحاد من :

  رئيسا (     نائب الرئيس  -
  سكرتيرا (    سكرتير عام -
  عضوا (     أمين الصندوق -
 عضوان ينتخبهم مجلس اإلدارة من بين أعضائه . -
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لتنفيثثثثذى االجتماعثثثثات دون أن يكثثثثون لثثثثه حثثثثق ويحضثثثثر المثثثثدير ا
 التصويت . 

 :اختصاصات االتحاد الرياضى 
ويباشر االتحاد نشاطه فى إطار السياسة العامثة للدولثة والتخطثيط التثى  

 تضعه وزارة الشباب ويمارس االختصاصات اآلتية :
وضثثع السياسثثة العامثثة التثثى تحقثثق نشثثر اللعبثثة فثثى جمهوريثثة مصثثر  -

 ء بمستواها .العربية واالرتقا
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وإصدار التعليمثات  -

المشددة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاء المنصوص عليثه فثى القواعثد 
 الصادرة عن االتحاد الدولى للعبة فى حالة المخالفة .

إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع  -
مه التى تشترك فيها الهيئات الرياضية األعضاء واإلشراف على البرا

 تنفيذ هذه البرامه .
وضثثثع األسثثثس والمبثثثادئ لتنظثثثيم شثثثئون التثثثدريب وكثثثذلك الشثثثروط  -

والمواصثثفات التثثى يجثثب توافرهثثا فثثى المثثدربين اللثثذين يتولثثون تنفيثثذ 
بثثثرامه التثثثدريب سثثثواء للفثثثرق األهليثثثة أو فثثثرق الهيئثثثات الرياضثثثية 

الشثثتراك مثثع اللجنثثة األولمبيثثة المصثثرية ونقابثثة المهثثثن األعضثثاء با
 الرياضية فى جمهورية مصر العربية .

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحمايثة الهوايثة والثنظم  -
الخاصة بها وتنظيم االحتراف فى حدود القواعد التثى يضثعها االتحثاد 

 الدولى .
عثد والمبثادئ الخاصثة لهثذا تنظيم البطوالت والمسثابقات ووضثع القوا -

 التنظيم .
إعداد الفرق األهلية التى تمثل جمهوريثة مصثر العربيثة فثى الثدورات  -

 مبية والعالمية .يوالبطوالت األول
تنظثثيم البحثثوث والدراسثثات المختلفثثة وعقثثد المثثؤتمرات لبحثثث أمثثور  -

 اللعبة ومشكالتها .
ة فى المباريات األذن للهيئات األعضاء بمقابلة فرقها مع الفرق األجنبي -

التثثى تقثثام داخثثل أو خثثارج الجمهوريثثة واإلشثثراف علثثى تنظثثيم هثثذه 
المباريثثات إذا أقيمثثت فثثى جمهوريثثة مصثثر العربيثثة وذلثثك بعثثد موافقثثة 
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مبية بالنسبة لالتحادات األولمبيثة واعتمثاد الجهثة اإلداريثة ياللجنة األول
 المختصة .

صثة البثرامه تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات األعضثاء وبصثفة خا -
 الخاصة بمقابلة الفرق األجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .

تقديم النصح أو المشورة للهيئات األعضاء والعمل على تسثوية مثا قثد  -
ينشأ بينهم من خالف وذلك فى ضثوء القثوانين واللثوائح المعمثول بهثا 

 من قبل االتحاد وفى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب .
للثثوائح الخاصثثة بانتقثثاالت الالعبثثين باألنديثثة الرياضثثية داخثثل وضثثع ا -

وخثثارج الجمهوريثثة علثثى أن تعتمثثد هثثذه الالئحثثة مثثن الجهثثة اإلداريثثة 
 المختصة .

دعم التمثيثل المصثرى فثى االتحثادات الدوليثة والقاريثة واإلقليميثة بمثا  -
 يكفل التواجد المصرى . 

 الدراسات المرجعية .  -1
النظرى ، سوف يتناول فى الصفحات القادمثة  لإلطار نابعد استعراض

 ها إلى :نعرضه لمجموعة من الدراسات المرجعية المرتبطة بالبحث وقد صنف
 دراسات تناولت العالقات العامة . -أ
 دراسات تناولت بناء االختبارات والمقاييس المعرفية . -ب

فى استعراض هذه الدراسات أن تقدم مرتبة سثواء العربثى  يناوقد راع
 أو األجنبى من األقدم إلى األحدث موضحة كل من :منها 
 القائم بالدراسة وعام إجرائها . -
 موضوع الدراسة . -
 أهم األهداف . -
 المنهه المستخدم . -
 العينة . -
 أدوات جمع البيانات . -
 أهم النتائه . -

 دراسات تناولت العالقات العامة : -أ
العامة مع ( بعنوان خالعالقات 56م  3981ريمان محمد فريد ادراسة ك -1

الجمهثثثثور الثثثثداخلىخ واسثثثثتهدفت إلثثثثى تحديثثثثد دور العالقثثثثات العامثثثثة 
وواجباتها مع الجمهور الداخلى فثى المؤسسثات المختلفثة . واسثتخدمت 

مفثردة فثى قطثاع  311الباحثة المثنهه الوصثفى وبلغثت عينثة الدراسثة 
( مفثثثردة فثثثى قطثثثاع التثثثأمين واسثثثتخدمت االسثثثتبيان 58الصثثثناعة ،  
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البيانات وقثد أسثفرت الدراسثة عثن نتثائه أهمهثا ارتفثاع  والمقابلة لجمع
نسبة العاملين الثذين ال يعرفثون بوجثود العالقثات العامثة فثى المؤسسثة 
ات ويزداد ذلك فى قطاع الصناعة، معرفة العاملين بوجود جهثاز عالقث

انخفاض نسثثبة اسثثتخدام الرسثثائل عامثثة فثثى المؤسسثثة معرفثثة شخصثثية،
ملين، انخفثثاض نسثثبة إقامثثة الحفثثالت الشخصثثية كوسثثيلة اتصثثال بالعثثا

لتكريم العاملين الممتازين ، انخفاض نسثبة اسثتخدام النشثرات الداخليثة 
 التى تصدر للعاملين .

( بعنوان Ryan, Martinson 3991  93دراسة ريان ومارتنسون  -2
العالقثات العامثةخ واسثتهدفت  يختخصص البحثث االجتمثاعى وممارسث
العالقثثثات العامثثثة لمهثثثارات  يسثثثالدراسثثثة قيثثثاس درجثثثة إجثثثادة ممار

 نامتخصصثثة فثثى عملهثثم وخاصثثة مثثا يتعلثثق بالبحثثث العلمثثى واسثثتخدم
( مفثثثثردة واسثثثثتخدم 333المثثثثنهه المسثثثثحى وبلغثثثثت عينثثثثة الدراسثثثثة  

 ياالستبيان لجمع البيانات وأسفرت الدراسة عن نتائه أهمها أن ممارس
ن العالقثثات العامثثة الثثذين يدرسثثون أسثثاليب البحثثث العلمثثى ويسثثتخدمو

أدواته يتفوقون على منافسيهم الثذين يعتمثدون علثى البديهثة فثى عملهثم 
وأنه البد من االهتمام بتعليم وتدريب الطالب علثى اسثتخدام المهثارات 

 البحثية فى مرحلة اإلعداد  الجامعية( .
( بعنثوان خأهثداف ووظثائف 15م  3993دراسة ممدوح بسيونى بيلى  -2

يةخ واسثتهدفت الدراسثة تحديثثد العالقثات العامثة فثى المؤسسثثات الصثحف
أهداف ووظائف العالقات العامة فى المؤسسات الصحفية ولتحقيق ذلك 

مؤسسات صثحفية واسثتخدم  8المنهه الوصفى وبلغت العينة  نااستخدم
االسثتبيان لجمثثع البيانثثات وقثثد أسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا تعثثدد 

يقهثا والثنقص فثى وتنوع األهداف التى تسعى العالقثات العامثة إلثى تحق
 اإلعداد المهنى للعاملين بالعالقات العامة .

( بعنثوان خدور العالقثات العامثة فثى 61  3991دراسة سثوزان أحمثد  -0
نشثثثر الثثثوعى الرياضثثثى للمرحلثثثة اإلعداديثثثة بمحافظثثثة اإلسثثثكندريةخ 
واسثثثتهدفت الدراسثثثة التعثثثرف علثثثى الثثثدور الثثثذى يمكثثثن أن تقثثثوم بثثثه 

رياضثثى لطثثالب المرحلثثة اإلعداديثثة العالقثثات العامثثة لنشثثر الثثوعى ال
( مثن 611واستخدمت الباحثة المنهه الوصفى وبلغثت عينثة الدراسثة  

األنشثطة الرياضثية واسثتخدمت االسثتبيان والمقابلثة  يالتالميذ ومسثئول
الشخصثثية لجمثثع البيانثثات وأسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا : هنثثاك 
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واألعمثثال التثثى  قصثثور فثثى مفهثثوم العالقثثات العامثثة وأهميتهثثا ودورهثثا
يمكثثن أن تقثثوم بهثثا وعثثدم إلمثثام المسثثئولين باألسثثس العلميثثة لتخطثثيط 

مسثتقل للعالقثات العامثة فثى  يالعالقات العامة وعدم وجود جهثاز إدار
 التربية الرياضية باإلدارات التعليمية .

( بعنثثثوان خنمثثثوذج مقتثثثرح 5  3991دراسثثثة أشثثثرف صثثثبحى محمثثثد  -4
بثثثبعض المؤسسثثثات الرياضثثثيةخ ألهثثثداف ووظثثثائف العالقثثثات العامثثثة 

واسثثثتهدفت الدراسثثثة تحديثثثد واقثثثع العالقثثثات العامثثثة فثثثى المؤسسثثثات 
( 31حيثثث بلغثثت العينثثة   يالمثثنهه الوصثثف ناالرياضثثية ، وقثثد اسثثتخدم

( اتحاد رياضى واستخدم االستبيان لجمع البيانات 31نادى رياضى ،  
وثيثثق وقثد أسثفرت الدراسثثة عثن نتثثائه أهمهثا تحقيثق السثثمعة الطيبثة وت

الروابط والعالقات ما بين النادى واألنديثة األخثرى وكسثب ثقثة وتأييثد 
أعضاء الجمعية العموميثة ، هثى مثن أهثم أهثداف العالقثات العامثة فثى 
األندية واالتحادات الرياضية وأنه يتم تحقيثق وظثائف العالقثات العامثة 
طة من خالل األنشطة التنفيذية لها ويتم إنجاز األهداف من خالل األنش

 والوظائف .
( بعنثوان ختقثويم العالقثات العامثة فثى 16  3991دراسة عثادل حسثن  -4

بعثثض أنديثثة جمهوريثثثة مصثثر العربيثثةخ واسثثثتهدفت الدراسثثة دراسثثثة 
العالقثثات العامثثة فثثى أنديثثة جمهوريثثة مصثثر العربيثثة والتعثثرف علثثى 
العالقات العامة طبقا  لمحاورها الخاصة بمقياس تقويم العالقات العامثة 

المثثنهه الوصثثفى خالدراسثثات المسثثحيةخ وبلغثثت  نادى واسثثتخدملكثثل نثثا
( مثثثن العثثثاملين ومجثثثالس اإلدارات واإلداريثثثين 161عينثثثة الدراسثثثة  

والالعبثثين واسثثتخدم االسثثتبيان لجمثثع البيانثثات وأسثثفرت الدراسثثة عثثن 
نتثثائه أهمهثثا : احتلثثت أهثثداف العالقثثات العامثثة الترتيثثب األول ومفهثثوم 

الثثثانى ووظثثائف العالقثثات العامثثة الترتيثثب  العالقثثات العامثثة الترتيثثب
الثالث واإلدارة فى العالقات العامة الترتيب الرابع ومسئولية أخصثائى 
العالقثثثات العامثثثة الترتيثثثب الخثثثامس وجثثثاء الترتيثثثب األخيثثثر ألنشثثثطة 

 العالقات العامة .
( بعنثثوان ختقيثثيم 51  3998دراسثثة كريمثثان فريثثد ، سثثلوى العثثوادلى  -5

دريب فى مجال العالقات العامةخ واسثتهدفت الدراسثة واقع التأهيل والت
الوقوف على طبيعة الواقع الفعلى لبرامه الدراسة األكاديمية فى مجثال 
العالقثثات العامثثة وتحديثثد الثثدور المطلثثوب مثثن القثثائمين علثثى العمليثثة 
التعليميثثة علثثى مسثثتوى القسثثم والكليثثة عمليثثا  وعلميثثا  وفقثثا  لالحتياجثثات 
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ل المصرى والكشف عثن المعوقثات والمشثكالت فثى الفعلية لسوق العم
مجثثثال التأهيثثثل األكثثثاديمى ولتحقيثثثق ذلثثثك اسثثثتخدما الباحثتثثثان المثثثنهه 

( مفثثثردة مثثثن طثثثالب وخريجثثثى كليثثثة 366الوصثثثفى وبلغثثثت العينثثثة  
اإلعالم قسم العالقات العامة واستخدمت المقابلة الشخصثية واالسثتبيان 

أهمهثا أن هنثاك قصثور فثى لجمع البيانات وأسفرت الدراسة عن نتائه 
استخدام أساليب التدريب الحديثة والتركيز على الجانثب النظثرى أكثثر 
مثثن العملثثى وأن بعثثض المثثواد الدراسثثية ال تتناسثثب واحتياجثثات سثثوق 

 العمل .
                ( بعنثوان Mike Jackowski 3998  88دراسثة مايثك جاكوسثكى  -0

فثثثى المجثثثال الرياضثثثىخ خنحثثو نمثثثوذج تقثثثويم كيفثثثى للعالقثثات العامثثثة 
واسثثتهدفت الدراسثثة تحديثثد المثثدى التطبيقثثى لنظريثثة الموقثثف ونمثثوذج 
التكيثثف للعالقثثثات كنمثثاذج عمليثثثة لقيثثاس قثثثوة العالقثثة بثثثين المؤسسثثثة 

المنهه الوصفى خالدراسات المسحيةخ  ناالرياضية وجماهيرها واستخدم
 نا( إنثاث واسثتخدم61( ذكور  28( مفردة  95وبلغت عينة الدراسة  

االسثثتبيان والمقابلثثة الشخصثثية لجمثثع البيانثثات وأسثثفرت الدراسثثة عثثن 
نتائه أهمها أن كال  من النظرية الموقفية والنموذج التكيفثى لهمثا قاعثدة 

 كبرى للعالقات العامة فى المجال الرياضى .
( بعنثثوان Alan. R. Freitage 3999  81دراسثثة أالن فريتثثاج  -9

ئف ونمثثاذج العالقثثات بثثالتطبيق علثثى خالكفايثثة الثقافيثثة المرتبطثثة بوظثثا
أخصائى ومعدى العالقات الدوليةخ واسثتهدفت الدراسثة تحديثد قياسثات 
اإلعداد والتأهيثل التثى تزيثد مثن احتماليثة إدراك النجثاح بثين ممارسثى 
العالقثثثات العامثثثة واسثثثتخدمت الباحثثثثة المثثثنهه الوصثثثفى خالدراسثثثات 

المقابلثة الشخصثية ( مفثردة واسثتخدمت 111المسحيةخ وبلغت العينثة  
واالسثثتبيان لجمثثع البيانثثات وقثثد أسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا أن 
خبثثرة العالقثثات العامثثة الدوليثثة بثثدون تثثوافر قاعثثدة ثقافيثثة متعثثددة تتثثيح 

 إضافة محدودة ألنشطة وظائف العالقات العامة .
( بعنثثوان خنمثثوذج مقتثثرح 2م  6111دراسثثة أشثثرف صثثبحى محمثثد  -10

عامثثثة فثثثى المجثثثال الرياضثثثىخ واسثثثتهدفت الدراسثثثة إلدارة العالقثثثات ال
وضثثثع نظريثثثة للعالقثثثات العامثثثة فثثثى اإلدارة الرياضثثثية بالمؤسسثثثات 
الرياضثثية معتمثثدة علثثى النظريثثة العلميثثة للعالقثثات العامثثة المرتبطثثة 

المثنهه الوصثفى خالمسثحىخ  نثابالنظم واتخاذ القرار ولتحقيثق ذلثك اتبع
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( مفثثردة بثثوزارة 66الدراسثثة   دراسثثة العالقثثات المتبادلثثة وبلغثثت عينثثة
( مفثثردات باللجنثثة األولمبيثثة المصثثرية واسثثتخدم المقابلثثة 31الشثثباب  

الشخصثثية واالسثثتبيان وشثثبكة المعلومثثات لجمثثع البيانثثات وقثثد أسثثفرت 
الدراسة عن نتائه أهمهثا أن هنثاك خمثس اختصاصثات تسثهم فثى بنثاء 

ـ أهثثثداف  النمثثثوذج المقتثثثرح وهثثثى التنظثثثيم اإلدارى للعالقثثثات العامثثثة
الجوانثثب البحثيثثة فثثى  -العالقثثات العامثثة ـ وظثثائف العالقثثات العامثثة 

ـثثث الثثثدور االستشثثثارى والتنفيثثثذى للعالقثثثات العامثثثة  العالقثثثات العامثثثة
 ومساهمتها لإلدارة العليا فى اتخاذ القرار .

( بعنثثثوان خمحتثثثوى 18م  6113دراسثثثة نهثثثاد محمثثثد العربثثثى سثثثعيد  -11
امثثثة بكليثثثات التربيثثثة الرياضثثثيةخ دراسثثثى مقتثثثرح لمقثثثرر العالقثثثات الع

واسثثتهدفت الدراسثثة وضثثع محتثثوى دراسثثى لمقثثرر العالقثثات العامثثة 
بكليثثات التربيثثثة الرياضثثثية والتعثثثرف علثثى الوظثثثائف التثثثى يقثثثوم بهثثثا 
العثثاملون بالعالقثثات العامثثة ولتحقيثثق ذلثثك اسثثتخدمت الباحثثثة المثثنهه 

سثات الوصفى واختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية مثن خمثس مؤس
حكوميثثة وريثثر حكوميثثة مؤسسثثات فندقيثثة ـ إنتاجيثثة ـ اسثثتثمارية ـ 
إعالمية ـ رياضية واسثتخدمت المقابلثة واالسثتبيان لجمثع البيانثات وقثد 
أسفرت الدراسة عن نتائه أهمها وضع محتوى دراسثى مقتثرح لمقثرر 
العالقات العامة بكليات التربية الرياضثية والتوصثل إلثى سثبع وظثائف 

قات العامة : وظائف إدارية ـ وظائف مختصة بكسثب ثقثة رئيسية للعال
العاملين ـ وظائف مختصثة بتثدعيم كيثان المؤسسثة ـ وظثائف مختصثة 
بإعثثداد كثثوادر علميثثة للعثثاملين بالمؤسسثثة ـ وظثثائف دفاعيثثة ـ وظثثائف 

 مختصة بعملية االتصال .
( بعنثثثثوان خدور باحثثثثث 61  6111دراسثثثثة سثثثثعيد محمثثثثد العربثثثثى  -12

ى نشثثر التثثرويح الرياضثثى بالمؤسسثثات اإلنتاجيثثةخ العالقثثات العامثثة فثث
واسثثتهدفت الدراسثثة التعثثرف علثثى دور بثثاحثى العالقثثات العامثثة مثثن 

المنهه  ناخريجى الكليات المختلفة فى نشر الترويح الرياضى واستخدم
( باحثثثا  199الوصثثفى خالدراسثثات التحليليثثةخ وبلغثثت عينثثة الدراسثثة  

االستبيان والمقابلة الشخصثية  نا( مؤسسة إنتاجية واستخدم21يمثلون  
لجمثثع البيانثثات وأسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا وجثثود قصثثور فثثى 
األهثثداف الترويحيثثة والرياضثثية للعالقثثات العامثثة وعثثدم اهتمثثام بثثاحثى 

 العالقات العامة بتوضيح دورها الرياضى للعاملين والمسئولين .
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ان خوضثع ( بعنثو11  6111دراسة محمود السثيد إسثماعيل األصثبح  -12
 استراتيجية للعالقات العامة من األندية الرياضية بمدن القناةخ .

واستهدفت الدراسة وضع نموذج مقترح السثتراتيجية العالقثات العامثة 
المثثنهه الوصثثفى  نافثثى األنديثثة الرياضثثية بمثثدن القنثثاة ولتحقيثثق ذلثثك اسثثتخدم

( 21( نثثادى رياضثثثى ،  11 الدراسثثات المسثثيحية( وبلغثثثت عينثثة الدراسثثثة  
االسثثتبيان والمقابلثثة الشخصثثية وتحليثثل  نامسثثئول عالقثثات عامثثة ، واسثثتخدم

إلثثى  ناالوثثثائق لجميثثع البيانثثات ، وأسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا : توصثثل
النمثثوذج المقتثثرح والثثذى يتضثثمن أهثثداف العالقثثات العامثثة ، نشثثاط العالقثثات 

 العامة ، الجوانب التنظيمية للعالقات العامة .
 على دراسات العالقات العامة :التعليق 
  شثثثملت مجموعثثثة الدراسثثثات المرجعيثثثة المرتبطثثثة بالعالقثثثات

( دراسثات 1( دراسات عربية  31 التى حصرها الباحثالعامة 
 م .6111م : 3981أجنبية أجريت فى الفترة من 

  تناولثثت الدراسثثات العربيثثة التعثثرف علثثى األهثثداف واألدوار والوظثثائف
مة فى المجثاالت الرياضثية والمجثاالت األخثرى . المختلفة للعالقات العا

كما تناولت بعض الدراسات ممارسى العالقات العامة من حيثث اإلعثداد 
والتأهيل ودوره فى ممارسة بعض أنشطة العالقات العامة داخل الهيئات 

 المختلفة .
  . أمثا الدراسثات األجنبيثثة فقثد تناولثثت دراسثات تقويميثثة للعالقثات العامثثة

حثدى هثذه الدراسثثات إعثداد ممارسثى العالقثات العامثة داخثثل كمثا تبنثت إ
 الجامعات .

  ولقثثد اسثثتخدمت هثثذه الدراسثثات المثثنهه الوصثثفى وهثثو مثثا يتفثثق وطبيعثثة
 الدراسة الحالية .

  واسثثثتخدمت االسثثثتبيان والمقابلثثثة الشخصثثثية وتحليثثثل الوثثثثائق وشثثثبكة
 المعلومات لجمع البيانات .

 لتعثثثرف علثثثى أدوار وأهثثثداف مثثثن هثثثذه الدراسثثثات فثثثى ا نادولقثثثد اسثثثتف
ووظائف العالقات العامة مما ساعد فى تحديد متطلبات وظيفة أخصثائى 
العالقات العامة وبالتثالى سثاعدت فثى بنثاء المقيثاس المعرفثى ألخصثائى 
العالقات العامة بالهيئثات الرياضثية وتحديثد احتياجثات وظيفثة أخصثائى 

 العالقات العامة بالهيئات الرياضية .
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ه الدراسة عن الدراسة الحالية فى أنها لثم تتنثاول الجوانثب وتختلف هذ
المعرفية الخاصة بممارسى العالقثات العامثة وكثذلك تقثديم وسثيلة مقننثة يمكثن 

 من خاللها تقييم ممارسى العالقات العامة بالهيئات الرياضية .
 دراسات تناولت االختبارات والمقاييس المعرفية : -ب

( بعنثثوان Wilson rolayne 3981  91دراسثثة ويلسثثون رواليثثن  -1
خبناء اختبثار معرفثى فثى اللياقثة البدنيثةخ واسثتهدفت الدراسثة إلثى بنثاء 
 نااختبار معرفى للياقة البدنية لطلبثة الصثف األول االبتثدائى  واسثتخدم

طالبثثا  مثثن طثثالب الصثثف األول  635المثثنهه الوصثثفى وبلغثثت العينثثة 
اختبثار معرفثى فثى اللياقثة االبتدائى وقد أسثفرت أهثم النتثائه عثن بنثاء 

البدنيثثة وأشثثارت النتثثائه إلثثى وجثثود ثثثالث مسثثتويات للمعرفثثة  عثثال 
 ومتوسط ومنخفض( .

( بعنثثثوان ختصثثثميم مقيثثثاس 11  3989دراسثثثة عثثثادل إبثثثراهيم أحمثثثد  -2
معرفى لحكام كرة اليدخ واستهدفت الدراسة إلى تصميم مقياس معرفثى 

رقثى لالتحثاد المصثرى لحكام كرة اليد بمختلف درجاتهم وفق معدل الت
وقثد  ا  حكم 81 المنهه الوصفى حيث بلغت العينة نالكرة اليد  واستخدم

 عال   صدق   ىأسفرت الدراسة عن نتائه أهمها تصميم مقياس معرفى ذ
( للجوانب المعرفية المختلفة 1982حيث بلغ   عال   ( وثبات  1991بلغ  

الوقوف علثى  لحكام كرة اليد بجمهورية مصر العربية أمكن من خالله
 نقاط الضعف فى حصائل المعرفة لدى حكام كرة اليد .

( بعنثوان خبنثاء مقيثاس معرفثى 11  3993دراسة عادل حسنى السثيد  -2
كرة السلة بالوجه القبلىخ واستهدفت الدراسة إلى التعرف على  يلمدرب

نقثثاط الضثثعف لثثدى مثثدربى كثثرة السثثلة بالوجثثه القبلثثى مثثن خثثالل بنثثاء 
المثنهه الوصثفى ، وتثم تطبيثق  نايثق ذلثك اسثتخدممقياس معرفى ولتحق

( مثدرب وقثد أسثفرت الدراسثة عثن 18الدراسة على عينة بلغ قوامها  
نتثثائه أهمهثثا بنثثاء مقيثثاس معرفثثى لمثثدربى كثثرة السثثلة بالوجثثه القبلثثى 
وأظهثثر المقيثثاس نقثثاط ضثثعف فثثى النثثواحى المعرفيثثة لثثدى المثثدربين 

 بين العلمية .اختلفت هذه النواحى باختالف مؤهالت المدر
( بعنثوان خبنثاء 11  3996دراسة عبد العزيز أحمد ، ناريمثان محمثد  -0

اختيار للمعارف والمعلومثات بتثدريبات المقاومثةخ واسثتهدفت الدراسثة 
بناء اختبار للمعارف والمعلومات وتمرينات المقاومة وتقويم المعثارف 

ت المثثنهه الوصثثفى وبلغثث ناوالمعلومثثات الخاصثثة باالختبثثار واسثثتخدم
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( مدرب فى مجاالت  كرة السثلة ، اليثد ، الطثائرة ، 11عينة الدراسة  
الجمبثثاز ، ألعثثاب القثثوى( مثثن المثثدربين الحاصثثلين علثثى بكثثالوريوس 

اختبثار معرفثى مثن إعثدادهما لجمثع  ناالتربية الرياضثية فقثط واسثتخدم
البيانثثثات وأسثثثفرت الدراسثثثة عثثثن نتثثثائه أهمهثثثا تثثثوفير وسثثثيلة جديثثثدة 

ليهثثا الختبثثارات تثثدريبات المقاومثثة فثثى الجانثثب موضثثوعية يعتمثثد ع
 المعرفى وذات صدق وثبات عاليين .

( 11  3991دراسثثة علثثى حسثثين حسثثب   ، محمثثد أحمثثد الحفنثثاوى  -4
بعنوان ختصميم اختبار معرفى لحكام الكرة الطثائرة بجمهوريثة مصثر 
العربيثثثةخ واسثثثتهدفت الدراسثثثة تصثثثميم اختبثثثار معرفثثثى لحكثثثام الكثثثرة 

المثثثنهه  نامهوريثثثة مصثثثر العربيثثثة ولتحقيثثثق ذلثثثك اسثثثتخدمالطثثثائرة بج
الوصفى ، وقد أسفرت الدراسة عن نتائه أهمها تصميم اختبار معرفى 

 صدق وثبات عاليين . يلحكام الكرة الطائرة ذ
 ي( بعنوان خاختبار معرفZang Liru 3991  95دراسة زانه ليرو  -4

مريكثثى للكثثرة فثثى كثثرة الطثثائرة لمثثدربى المسثثتوى الثثثانى باالتحثثاد األ
الطائرة خ واستهدفت الدراسة قياس مستوى التحصيل المعرفى لمدربى 
الكثثثرة الطثثثائرة للمسثثثتوى الثثثثانى باالتحثثثاد األمريكثثثى للكثثثرة الطثثثائرة 

( مثدربا  للكثرة 11المثنهه الوصثفى وبلغثت عينثة الدراسثة   ناواسثتخدم
لجمثثع  نااختبثثار معرفثثى الكثثرة الطثثائرة مثثن إعثثداد ناالطثثائرة واسثثتخدم

 ىالبيانثثات وأسثثفرت الدراسثثة عثثن نتثثائه أهمهثثا بنثثاء اختبثثار معرفثثى ذ
صدق وثبات عاليين لقياس معلومات عثن المهثارات والخطثط لمثدربى 
المسثثثتوى الثثثثانى فثثثى الكثثثرة الطثثثائرة وأن هنثثثاك ضثثثعف فثثثى الجانثثثب 

 الخططى لدى المدربين .
( بعنوان خبناء مقياس معرفثى 11م  3992دراسة عماد سمير محمود  -5

بى رياضثثة المصثثارعة بجمهوريثثة مصثثر العربيثثةخ واسثثتهدفت لمثثدر
الدراسثثة بنثثاء مقيثثاس معرفثثى لمثثدربى المصثثارعة بجمهوريثثة مصثثر 
العربية وتحديد نقاط القثوة والضثعف لثدى مثدربى رياضثة المصثارعة 

المثثنهه  ناالرومانيثثة بجمهوريثثة مصثثر العربيثثة ولتحقيثثق ذلثثك اسثثتخدم
( منطقثثة وتثثم 61يمثلثثون  ( مثثدربا  29الوصثثفى وبلغثثت عينثثة البحثثث  

اختيارهم بالطريقة العمدية من مختلف مناطق الجمهورية وقثد أسثفرت 
الدراسثثثة عثثثن نتثثثائه أهمهثثثا بنثثثاء مقيثثثاس معرفثثثى لمثثثدربى رياضثثثة 

صدق وثبات عالية والتعثرف  يالمصارعة بجمهورية مصر العربية ذ
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على نقاط الضعف والقوة فثى الجوانثب المعرفيثة لثدى مثدربى رياضثة 
 رعة فى جمهورية مصر العربية .المصا

( بعنثثوان خقيثثاس 51  3992دراسثثة كمثثال عبثثد الجثثابر عبثثد الحثثافظ  -0
الحصائل المعرفية لحكام رياضة المالكمثةخ واسثتهدفت الدراسثة قيثاس 
الحصائل المعرفيثة لحكثام رياضثة المالكمثة بجمهوريثة مصثر العربيثة 

ولتحقيثق وذلك من خالل بناء مقيثاس معرفثى لحكثام رياضثة المالكمثة 
المثثنهه الوصثثفى وتثثم اختيثثار عينثثة البحثثث بالطريقثثة  ناذلثثك اسثثتخدم

( حكمثثا  وقثثد أسثثفرت الدراسثثة عثثن 81العمديثثة الطبقيثثة وكثثان قوامهثثا  
صثثدق  ينتثثائه أهمهثثا بنثثاء مقيثثاس معرفثثى لحكثثام رياضثثة المالكمثثة ذ

القثوة فثى نقاط ( والتعرف على نقاط الضعف و1981( وثبات  1991 
 ة لدى حكام المالكمة .الجوانب المعرفي

( بعنثثوان خبنثثاء اختبثثار 18  3998دراسثثة عمثثر علثثى سثثالم العيثثاط  -9
للمعرفثثثة الرياضثثثية لمعلمثثثى التربيثثثة البدنيثثثة فثثثى المثثثدارس اإلعداديثثثة 
بالجماهيرية العربية الليبيةخ واستهدفت الدراسة التعثرف علثى مسثتوى 

لمثثثنهه ا ناالمعرفثثثة الرياضثثثية لثثثدى معلمثثثى التربيثثثة البدنيثثثة واسثثثتخدم
تحليثل الوثثائق  نامعلثم واسثتخدم 3186الوصفى وبلغت عينة الدراسثة 

والمقابلة الشخصية لجمع البيانثات وأسثفرت الدراسثة عثن نتثائه أهمهثا 
حصول معلمى التربية البدنية بالجماهيرية الليبية على مستوى جيد فى 

 محاور االختبار المعرفى .
ان خبنثثاء مقيثثاس ( بعنثثو16م  3999دراسثثة محمثثود قنثثاوى عثمثثان  -10

معرفى لحكام رياضة المبثارزة بجمهوريثة مصثر العربيثةخ واسثتهدفت 
الدراسة بناء مقياس معرفى لحكام رياضثة المبثارزة بجمهوريثة مصثر 

المثثنهه الوصثثفى وتثثم اختيثثار العينثثة  ناالعربيثثة ولتحقيثثق ذلثثك اسثثتخدم
( حكمثا  وقثد أسثفرت الدراسثة عثن نتثائه 15بالطريقة العمدية وبلغثت  

مهثثا بنثثاء مقيثثاس معرفثثى لحكثثام رياضثثة المبثثارزة بجمهوريثثة مصثثر أه
 صدق وثبات عاليين . ىالعربية ذ

( بعنوان خبناء اختبار 39  6111دراسة خالد زرلول رازى الشيمى  -11
معرفى لمدربى سباحة المنافساتخ واستهدفت الدراسة قيثاس المسثتوى 

فى وبلغثت المنهه الوصث ناالمعرفى لمدربى سباحة المنافسات واستخدم
 نااختبثثار معرفثثى مثثن تصثثميم نا( مثثدرب واسثثتخدم25عينثثة الدراسثثة  

لجمع البيانات وأسفرت الدراسة عثن نتثائه أهمهثا بنثاء اختبثار معرفثى 
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لمثثدربى سثثباحة المنافسثثات والتعثثرف علثثى نقثثاط الضثثعف وهثثى فثثى 
محاور  التاريخ واإلعداد النفسى ، األمثن والسثالمة ، الصثحة العامثة( 

 فى محاور  التدريب ، خطط اللعب ، القانون( . ونقاط القوة
( بعنثثوان خبنثثاء مقيثثاس 26م  6111دراسثة محمثثد حسثثن محمثثد علثى  -12

معرفى لحكام مسابقات الميدان والمضثمار بجمهوريثة مصثر العربيثةخ 
واسثثثتهدفت الدراسثثثة بنثثثاء مقيثثثاس معرفثثثى لحكثثثام مسثثثابقات الميثثثدان 

ن التعثرف علثى والمضمار بجمهورية مصثر العربيثة ومثن خاللثه يمكث
نقاط القوة والضعف لدى حكثام مسثابقات الميثدان والمضثمار ولتحقيثق 

( حكثثم 116المثثنهه الوصثثفى وقثثد بلغثثت عينثثة البحثثث   ناذلثثك اسثثتخدم
( من المجتمع الكلى للبحث وقثد أسثفرت الدراسثة عثن %1193بنسبة  

نتثثائه أهمهثثا بنثثاء مقيثثاس معرفثثى لحكثثام مسثثابقات الميثثدان والمضثثمار 
مصثثر العربيثثة وتحديثثد مسثثتويات للمعرفثثة فثثى مسثثابقات  بجمهوريثثة

 الميدان والمضمار لدى الحكام .
( بعنثوان خقيثاس مسثتوى 15  6116دراسة عادل كمال عبد الوهاب  -12

التحصيل المعرفى لمدربى كرة اليدخ واستهدفت الدراسة التعرف علثى 
مسثثتوى التحصثثيل المعرفثثى لمثثدربى كثثرة اليثثد للفئثثة الثانيثثة والثالثثثة 

المثنهه الوصثفى خدراسثات مسثحيةخ وبلغثت عينثة الدراسثة  نااستخدمو
تحليثثثل المحتثثثوى  نا( مثثدرب مثثثن الفئثثة الثانيثثثة والثالثثثثة واسثثتخدم21 

لجمع البيانات وأسفرت الدراسة عن نتثائه  ناومقياس معرفى من إعداد
أهمهثثا تصثثميم مقيثثاس معرفثثى للفئثثة الثانيثثة والثالثثثة باالتحثثاد المصثثرى 

 عامالت علمية  صدق ـ ثبات( عالية .م يلكرة اليد ذ
 التعليق على دراسات االختبارات والمقاييس المعرفية :

  شثثملت مجموعثثة الدراسثثات المرجعيثثة المرتبطثثة باالختبثثارات والمقثثاييس 
فى الفترة من  اأجريت تان( دراستان أجنبي6( دراسة عربية  33المعرفية  
 م .6116م : 3981

 وتصثثميم مقيثثاس  اختبثثار( كثثأداة للقيثثاس  اسثثتهدفت جميثثع الدراسثثات بنثثاء
المعرفثثى للتعثثرف علثثى الحصثثائل المعرفيثثة لثثدى المثثدربين أو الحكثثام أو 

 أو الطالب . المعلمين
 خ وسثثثوف  واسثثثتخدمت الدراسثثثات المثثثنهه الوصثثثفى خدراسثثثات مسثثثحية
 ستخدمه فى الدراسة الحالية نظرا  لمناسبته وطبيعة الدراسة .ن
 يل المحتوى والوثائق كأداة لجمع البيانات .المقياس وتحل ناكما استخدم 
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   محثاور 31:  3وتراوحت عدد المحاور فى الدراسثات السثابقة مثا بثين )
 ( مفردة .361:  21كما تراوحت عدد المفردات ما بين  

  كمثثا تناولثثت بعثثض الدراسثثات السثثابقة مسثثتويان مثثن مسثثتويات المعرفثثة                
ض اآلخر تناول ثالث مسثتويات   المعرفثة ـ هما  المعرفة ، الفهم( والبع

الفهثثثم ـ التطبيثثثق(  فيمثثثا عثثثدا دراسثثثة واحثثثدة تناولثثثت سثثثتة مسثثثتويات 
 هما المعرفة ـ الفهم ـ التطبيق ـ التحليل ـ التركيب ـ التقويم( .

  تناول الثالث مستويات األولى من مدرج بلوم  المعرفة ، الفهم ، نوسوف
                      راسثثثثات علثثثثيهم ونظثثثثرا  لمالئمثثثثتهم التطبيثثثثق( نظثثثثرا  التفثثثثاق أرلثثثثب الد

 وطبيعة الدراسة .
 مثثن الدراسثثات السثثابقة فثثى التعثثرف علثثى خطثثوات بنثثثاء  ناولقثثد اسثثتفاد

المقثثاييس المعرفيثثة مثثن حيثثث المحثثاور وصثثيارة العبثثارات والمعثثامالت 
 اإلحصائية المستخدمة فى تقنين المقياس .

 اسثثات السثثابقة فثثى أنهثثا سثثوف تتنثثاول وتختلثثف الدراسثثة الحاليثثة عثثن الدر
أخصثثائى العالقثثات العامثثة فثثى الهيئثثات الرياضثثية خاصثثة وأنثثه علثثى حثثد 

ال توجثثد دراسثثة تناولثثت أخصثثائى العالقثثات العامثثة فثثى الهيئثثات   نثثاعلم
 الرياضية .
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 الثاني الفصل 
 بناء المقياس   إجراءات

 
 المنهه المستخدم 
اسثات المسثثحية وذلثك لمناسثثبته المثنهه الوصثثفى بإتبثاع الدر نااسثتخدم
 .وطبيعة البحث 

يمثثثل مجتمثثع البحثثث أخصثثائى العالقثثات العامثثة بجمهوريثثة مصثثر  : مجتمثثعال
 العربية العاملين بالهيئات الرياضية اآلتية :

 . مبية المصريةياللجنة األول . وزارة الشباب -
 . االتحادات المصرية لأللعاب الرياضية -

بتقسثيم أفثراد العينثة  مناأخصائى وقد ق( 333والبالغ عددهم األصلى  
إلى ثثالث فئثات طبقثا  لسثنوات الخبثرة فثى مجثال العالقثات العامثة علثى النحثو 

 التالى :

  ذوى الخبرة العالية.  سنة 61:  31الفئة األولى : من 

  ذوى الخبرة المتوسطة. سنوات 31:  9الفئة الثانية : من 

  رة القليلة.ذوى الخب سنوات 8:  3الفئة الثالثة : من 

   6وذلك كما يوضحه جدول ) 
 (6جدول  

 بيان بأعداد أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية 
 طبقا  لمؤهالتهم وسنوات الخبرة .

 المؤهل
 
 الفئة

تجار
 ة

 أداب
تربية 
رياض
 ية

خدمة 
اجتماعي
 ة

حقو
 ق

 إعالم
علوم 
عسكر
 ية

تربية 
 نوعية

تعاون 
وإرشا
د 
زراع
 ى

متوسط 
وفوق 
 متوسط

جموم
 ع

 13 5 1 5 6 6 2 5 1 1 5 األولى

 18 8 1 1 - 6 2 5 2 1 1 الثانية

 66 6 - 6 - 3 5 1 3 1 5 الثالثة

 35 2 31 6 5 31 31 33 33 31 مجموع
33
3 
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فثثرد مثثن أفثثراد العينثثة نظثثرا  ألن مثثؤهالتهم  35وقثثد تثثم اسثثتبعاد عثثدد 
عالقثات  متوسطة أو فوق متوسطة وبالتالى ال يطلق عليهم مصطلح أخصثائى

توقثثع أن لثثديهم قصثثور واضثثح وشثثديد فثثى الجوانثثب المعرفيثثة  نثثاعامثثة كمثثا أن
( أخصثثائيين نظثثرا  العتبثثارهم خبثثراء فثثى 1تثثم اسثثتبعاد عثثدد   للمقيثثاس . كمثثا

مجثثال العالقثثات العامثثة تثثم تطبيثثق بعثثض المعثثامالت اإلحصثثائية السثثتمارات 
 ئى عالقثثاتأخصثثا (96  وبالتثثالى اصثثبح مجتمثثع البحثثث قوامثثهالبحثثث علثثيهم 

 عامة.
 وتم إختيار مجموعتين من مجتمع البحث ومثن خثارج العينثة االساسثية

 إلجراء الدراسات االستطالعية المستخدمة فى تقنين المقياس:
 ولقد تم توزيعهم على النحو التالى :

التطبيثثثق األول السثثثتخراج معثثثاملى الصثثثعوبة والسثثثهولة  مجموعثثثة -3
مثن %66981أخصائى بنسثبة (63ومعامل التمييز( وقد بلغ قوامها  

 المجتمع األصلى . إجمالى
التطبيق الثانى  الستخراج الصدق والثبات( وقد بلغ قوامها  مجموعة -6

 من إجمالى المجتمع األصلى . %66981( أخصائى بنسبة 63 
 :عينة ال

بالطريقثثثة العشثثوائية   لقيثثثاس مسثثتوى التحصثثثيل  عينثثة التثثم اختيثثثار 
( أخصائى 51اج نتائه البحث( وقد بلغ قوامها  المعرفى ألفراد العينة واستخر

 ( يوضح ذلك . 1من إجمالى  المجتمع األصلى . وجدول   %5191بنسبة 
 (1جدول  

 بيان بأعداد أخصائى العالقات العامة للبحث
 ونسبهم المئوية للتطبيق

 عينة البحث
 الفئة

التطبيق األول 
 %6698بنسبة 

التطبيق الثانى 
 %6698بنسبة 

الثالث التطبيق 
 %5191بنسبة 

 اإلجمالى

 16 31 8 1 الفئة األولى

 11 61 8 9 الفئة الثانية

 61 31 5 5 الفئة الثالثة

 96 51 63 63 المجموع
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 وسائل جمع البيانات :
البحثثث علثثى مجموعثثة مثثن  فثثى الحصثثول علثثى البيانثثات لهثثذا نااعتمثثد
 الوسائل وهي:

  الكليات التى تدرس مثادة تحليل بعض المقررات الدراسية التى تقدمها
 العالقات العامة .

  علثثثثى المراجثثثع العلميثثثثة المتخصصثثثة والمرتبطثثثثة بمجثثثثال اإلطثثثالع
 الدراسة .

  اإلطثثالع علثثى الدراسثثات والبحثثوث السثثابقة التثثى تناولثثت المقثثاييس
 المعرفية والعالقات العامة .

 الخبرة والرأى مثن األسثاتذة المتخصصثين  يالمقابلة الشخصية مع ذو
التربيثة الرياضثثية وكليثة التجثارة بجامعثثة أسثيوط وكليثة التربيثثة بكليثة 

 يالرياضية جامعثة حلثوان وكليثة اإلعثالم جامعثة القثاهرة وكثذا مثدير
 العالقات العامة بالهيئات الرياضية . 

  اسثثتمارة اسثثتبيان للتعثثرف علثثى احتياجثثات وظيفثثة أخصثثائى العالقثثات
 العامة بالهيئات الرياضية . 

 صائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية . مقياس معرفى ألخ 
 المقياس المعرفى ألخصائى العالقات العامة . -أ
 خطوات بناء المقياس المعرفى : -  

تضمنت إجراءات بناء المقياس المعرفى فى صورته األولى مجموعة 
 من الخطوات هى :

 تحديد الهدف من المقياس : -3
تخدم فثثى قيثثاس الحصثثائل وهثثو الوصثثول إلثثى أداة علميثثة مقننثثة تسثث

المعرفيثثة ألخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية ووضثثع مسثثتويات 
 معيارية لدرجات األخصائيين . 

 تحديد محتوى المقياس : -6
تقثثرر أن يشثثمل محتثثوى المقيثثاس علثثى المتطلبثثات األساسثثية الالزمثثة 

مثن جوانثب  لعمل أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية وما يرتبط بهثا
فى تحديد هذا المحتوى على دراسة وتحليل المعلومات فى  نامعرفية وقد اعتمد

 مصادر أساسية وهى : ثالث 
الحقائق العلمية التى تضمنتها المقررات الدراسية لطالب كلية التربيثة  -

الرياضية والكليات التى تدرس مادة العالقات العامثة وكثذلك المراجثع 
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المقثثاييس المعرفيثثة والعالقثثات العامثثة فثثى  العلميثثة المرتبطثثة بمجثثال
 المجال الرياضى .

الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحثث وبخاصثة فيمثا توصثلت  -
إليثثه مثثن نتثثائه وكثثذا مثثا اتبعتثثه مثثن خطثثوات إجرائيثثة فثثى عمليثثة بنثثاء 

 .المقاييس المعرفية 
المقابالت الشخصثية مثع الخبثراء والمتخصصثين فثى مجثال العالقثات  -

مثثة واإلدارة فثثى المجثثال الرياضثثى حثثول الجوانثثب المعرفيثثة التثثى العا
يجثثثب أن تحظثثثى باهتمامثثثات أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة بالهيئثثثات 

 الرياضية والتى يمكن أن يتضمنها محتوى المقياس .
 تحديد أبعاد  محاور( المقياس وعناصره األساسية :  -1

ا عشثثر إلثثى سثثبعة محثثاور رئيسثثية واثنثثمثثن خثثالل مثثا سثثبق توصثثلنا 
عنصرا  فرعيا  تناولت فى مجملها المتطلبات األساسية الالزمة لعمل أخصثائى 
العالقات العامة بالهيئات الرياضية وما يثرتبط بهثا مثن جوانثب معرفيثة تمكنثه 

( يوضح األبعاد السبعة المقترحثة وعناصثر 1من أداء عمله بنجاح . وجدول  
 كل ُبْعد .
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 (1جدول  
 ة وعناصرها فى صورتها األولىاألبعاد السبعة المقترح

 العنــــــاصر األبعــــاد األســــاسية م

 الثقافة الرياضية 3
 تاريخ وأحداث رياضية  محلية ـ عمالية( . -أ
 مصطلحات ورموز ومعارف رياضية . -ب

 اإلدارة الرياضية 6
القثثثثثثثوانين واللثثثثثثثوائح المنظمثثثثثثثة للهيئثثثثثثثات  -أ

 الرياضية .
 ية .طرق تنظيم وإدارة المسابقات الرياض -ب

 فلسفة العالقات العامة 1
 تاريخ وتطور العالقات العامة . -أ
 مفهوم وأهداف العالقات العامة . -ب

1 
إدارة أنشثثثثثطة العالقثثثثثات 

 العامة

 االتصال . -أ
 بحوث العالقات العامة . -ب
 إدارة األزمات . -ج

 الحاسب اآللى 5
 شبكة المعلومات الدولية . -أ
  النوافذ( .  Windowsالـبرنامه  -ب
 .  Officeالـبرامه  -ج

  الرأى العام والجمهور  2

  المعلومات العامة 1

بإعثثداد اسثثتمارة اسثثتطالع رأى خاصثثة بثثالخبراء تتضثثمن  قمنثثاولقثثد 
( وتثم عرضثها علثى 1األبعاد الرئيسثية السثبعة وعناصثرها المقترحثة مرفثق  

( 3( خبيثثرا  مثثن المتخصصثثين فثثى مجثثال العالقثثات العامثثة مرفثثق  33عثثدد  
 ى :وكان ذلك بغرض اآلت

التحقق من مدى مناسثبة األبعثاد الرئيسثية والعناصثر المقترحثة لقيثاس  -
 الحصائل المعرفية وتقويمها من حيث الصيارة والوضوح .

 التحقق من مدى ارتباط العناصر باألبعاد الرئيسية المقترحة . -
إجراء أية تعديالت مقترحة بالنسثبة لألبعثاد الرئيسثية وللعناصثر التثى  -

 بالدمه أو الحذف أو اإلضافة .تندرج تحت كل بعد 
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 (5جدول  
 النسبة المئوية لموافقة الخبراء على المحاور المقترحة

 م
المحور 
 المقتـــرح

نســـبة 
 الموافقة

 العناصر المقتـــرحة
درجة 
 االنتماء

 الثقافة الرياضية 3
311
% 

 %8398 تاريخ وأحداث رياضية  -أ

مصثثثثثثطلحات ورمثثثثثثوز ومعثثثثثثارف  -ب
 رياضية

8198% 

 إلدارة الرياضيةا 6
311
% 

القثثوانين واللثثوائح المنظمثثة للهيئثثات  -أ
 الرياضية

311% 

طثثثثثرق تنظثثثثثيم وإدارة المسثثثثثثابقات  -ب
 الرياضية

9199% 

1 
فلسثثثفة العالقثثثات 

 العامة
311
% 
 %1891 تاريخ وتطور العالقات العامة -أ

 %311 مفهوم وأهداف العالقات العامة -ب

1 
إدارة أنشثثثثثثثثثثثثطة 
 العالقات العامة

311
% 

 %311 تصالاال -أ

 %9199 البحوث -ب

 %9299 إدارة األزمات -ج

 الحاسب اآللى 5
311
% 

 %9299 شبكة المعلومات الدولية -أ

 Windos  9199%برنامه الـ -ب

 Office 9199%برامه  -ج

2 
الثثثثثثثرأى العثثثثثثثام 

 والجمهور
311
% 

  

1 
المعلومثثثثثثثثثثثثثثثثات 

 العامة
311
% 

  

اور المقترحثة ( موافقة جميثع الخبثراء علثى المحث5يتضح من جدول  
كمثثا تراوحثثت درجثثة  %311وحصثثول جميثثع المحثثاور  األبعثثاد( علثثى نسثثبة 

وقثد تثثم قبثول العناصثثر  %311:  %1898انتمثاء العناصثر للمحثثاور مثا بثثين 
فيمثثا فثثوق وبالتثثالى قبثثول جميثثع العناصثثر  %11التثثى حصثثلت علثثى نسثثبة 

 المقترحة .
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 ة :المقترح تحديد األهمية النسبية لألبعاد وعناصرها  -1
تضمنت هذه المرحلة تحديد األهمية النسبية ألبعثاد المقيثاس وعناصثر 

بإعداد استمارة استطالع رأى ثانية خاصة بالخبراء تتضمن  قمناكل بعد حيث 
( مثثن 33المحثاور السثبعة وعناصثرها المقترحثثة وقثد تثم عرضثثها علثى عثدد  

 فى هذا المجال وكان ذلك بغرض اآلتى : الخبراء
لنسثثبية لكثثل بعثثد مثثن األبعثثاد السثثبعة المقترحثثة وذلثثك تحديثثد األهميثثة ا -

بإعطاء نسبة مئوية لكل بعد علثى حثدة بحيثث يكثون مجموعثة النسثب 
 درجة . 311المئوية لكل األبعاد يساوى 

تحديد األهمية النسبية لكل عنصر مثن عناصثر المحثور الواحثد وذلثك  -
 بإعطاء نسبة مئوية لكل عنصر على حده بحيث يكون مجموع النسب

 درجة . 311المئوية لكل العناصر داخل المحور الواحد تساوى 
 وقمنثا( خبيثر 33( خبثراء مثن  31ولقد أجثاب علثى هثذه االسثتمارة  

بحسثثاب األهميثثة النسثثبية لكثثل بعثثد مثثن األبعثثاد وكثثذلك العناصثثر فثثى ضثثوء 
تم الحصول عليها من الخبراء وذلك بضرب مجموع الثدرجات  الدرجات التى

 ( .2لى عدد الخبراء جدول  مقسوما  ع 311× 
 
 



50 
 

 (2جدول  
 31ن =  ترتيب األبعاد والعناصر المقترحة وفقا  ألهميتها النسبية .

 المحور م
األهمي
ة 
 النسبية

 العناصر
األهمية 
 النسبية

3 
إدارة العالقثثثات 

 العامة
61% 

 %13 االتصال -3
 %11 إدارة األزمات -6
 %65 بحوث العالقات العامة -1

 %311 لكلى للنسبالمجموع ا

6 
فلسفة العالقثات 

 العامة
6391
% 

 %11 مفهوم العالقات العامة -3
 %61 تاريخ العالقات العامة -6

 %311 المجموع الكلى للنسب

1 
اإلدارة 
 الرياضية

3192
% 

القثثثثوانين واللثثثثوائح المنظمثثثثة  -1
 للهيئات الرياضية

2395
% 

طرق تنظيم وإدارة المسابقات  -1
 الرياضية

1895
% 

 %311 المجموع الكلى للنسب

1 
الثثثثثرأى العثثثثثام 

 والجمهور
31% 

  

 الحاسب اآللى 5
3691
% 

 %15 شبكة المعلومات الدولية -5
 Office 13%برنامه  -2
 Windows 61%برنامه  -1

 %311 المجموع الكلى للنسب

2 

الثقافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
 الرياضية

المعلومثثثثثثثثثثثثات 
 العامة

291
% 

مصطلحات ورموز ومعثارف  -8
 رياضية

22% 

 %11 تاريخ وأحداث رياضية -9
 %311 المجموع الكلى للنسب

1 
المعلومثثثثثثثثثثثثات 

 العامة
191
% 

  

 المجموع الكلى 8
311
% 
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 تحديد عبارات المقياس : - 5
بتحديد العبارات الخاصة بكل بعد من األبعاد السثبعة التثى حثددها  قمنا

 اتعانالخبثثراء وكثثثذا العناصثثثر الخاصثثثة بكثثثل بعثثد مثثثن هثثثذه األبعثثثاد حيثثثث اسثثث
بالدراسات والبحوث العلمية السابقة التثى تناولثت أعثداد المقثاييس المعرفيثة أو 

 التى تناولت العالقات العامة فى المجال الرياضى والمجاالت األخرى .
أن متوسثثط العبثثارات التثثى تضثثمنتها معظثثم االختبثثارات  لنثثاكمثثا تبثثين 

عبثارة بحثثد  361عبثارة بحثد أدنثى إلثى  15والمقثاييس السثابقة  بلغثت عثددها 
عبثثارة  351أن يكثثون العثثدد الكلثثى للعبثثارات هثثو  نثثاأقصثثى  وعليثثه فقثثد قرر

مقترحة روعى فيها أن تكون ممثلة لكثل األبعثاد وفثى ضثوء عناصثر كثل بعثد 
من هذه األبعاد كما روعثى فيهثا أن تكثون أكبثر مثن األعثداد المتوقعثة بالنسثبة 

ه المعثامالت اإلحصثائية مثن للمقياس المقترح تحسبا  لما سوف تسفر عنه نتثائ
 استبعاد لبعض العبارات أثناء إجراء عمليات تقنين االختبار .

 توزيع عبارات كل بعد على عناصره األساسية : -2
بعد أن تثم تحديثد وتوزيثع عبثارات المقيثاس فثى صثورته األولثى علثى 

على  بتوزيع عبارات كل بعد قمنااألبعاد السبعة طبقا  لألهمية النسبية لكل بعد 
عناصره طبقا  لألهمية النسثبية لكثل عنصثر داخثل المحثور الواحثد ، والجثدول 
التالى يوضثح توزيثع العبثارات علثى األبعثاد والعناصثر طبقثا  لألهميثة النسثبية 

 لكل منهما .
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 (1جدول  
 توزيع العبارات على األبعاد والعناصر طبقا  لألهمية النسبية .

 األبعاد
النسبة 
 المئوية

عدد 
 لعباراتا

 العناصر األساسية
األهمية 
 النسبية

عدد 
 العبارات

إدارة العالقات 
 العامة

61% 12 

االتصثثال فثثى العالقثثات  -3
 العامة 

13% 35 

 36 %11 إدارة األزمات -6
 9 %65 بحوث العالقات العامة -1

فلسفة 
العالقات 
 العامة

6391
% 

16 

مفهثثثثثثثثثثثوم وأهثثثثثثثثثثثداف  -3
 العالقات العامة 

11% 61 

طور العالقات تاريخ وت -6
 العامة

61% 9 

اإلدارة 
 الرياضية

3192
% 

62 

القثثثثثثثثثوانين واللثثثثثثثثثوائح  -3
المنظمثثثثثثثثثة للهيئثثثثثثثثثات 

 الرياضية

2395
% 

32 

طثثثثثثرق تنظثثثثثثيم وإدارة  -6
 المسابقات الرياضية

1895
% 

31 

الرأى العام 
 والجمهور

31% 63 
 31% 63 

 الحاسب اآللى
3691
% 

39 

شثثثثثثثبكة المعلومثثثثثثثات  -3
 الدولية

15% 8 

 Office 13% 2برامه  -6
 Windows 61% 5برنامه  -1

الثقافة 
 الرياضية

291% 31 

مصثثثطلحات ورمثثثوز  -3
 ومعارف رياضية

22% 1 

تثثثثثثثثثاريخ وأحثثثثثثثثثداث  -6
 رياضية

11% 1 

المعلومات 
 العامة

191% 2 
 191% 2 

 351 -  351 %311 المجموع
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 تحديد طبيعة بناء عبارات المقياس  : -1
عليهثا أن معظثم  نثاقة التثى أطلعكشفت نتائه الدراسات والبحوث الساب

  تم إعدادها بغثرض قيثاس الحصثائل المعرفيثة فثى  ي االختيارات( المقاييس الت
 المجال الرياضى قد استخدمت الطرق التالية :

 %311بنسبة  طريقة الصواب والخطأ  -
 %96بنسبة  طريقة االختيار من متعدد -
 %29طريقة التكميل بنسبة  -
 %11طريقة المزاوجة بنسبة  -
 %12طريقة الترتيب بنسبة  -
 %29طريقة الصور بنسبة  -
 %1طريقة اإلجابة الحرة بنسبة  -

استخدام الطرق األتيثة إلعثداد وصثيارة  ناوبناء على ما سبق فقد قرر
عبثثثارات المقيثثثاس   الصثثثواب والخطثثثأ ، االختيثثثار مثثثن متعثثثدد ، التكميثثثل ، 

صطلح العلمثى( المزاوجة  الترتيب ، الصور( باإلضافة إلى طريقة   أذكر الم
فى محاولة منه إلعداد مقياس شامل لمعظم الحصائل المعرفية المرتبطة بمهنة 
أخصائى العالقات العامة فى المجال الرياضى خاصثة وأن اسثتخدام أكثثر مثن 
طريقثثة مثثن طثثرق إعثثثداد وصثثيارة العبثثارات يثثثؤدى إلثثى تالفثثى أى عيثثثوب 

 تتضمنها هذه الطرق .
قة التثثثى تناولثثثت بنثثثاء مقثثثاييس ( يبثثثين الدراسثثثات السثثثاب8وجثثثدول  

واختبارات معرفية فى المجثال الرياضثى والطثرق التثى اسثتخدمتها فثى إعثداد 
 عبارات المقياس .

 (8جدول  

 طرق بناء مفردات  االختبارات والمقاييس( للدراسات السابقة 

 والمرتبطة بموضوع الدراسة

 م
 اسم الباحث

عام 
اإلجرا
 ء

الصوا
ب 
 والخطأ

اختيار 
من 
 متعدد

الصو
 ر

 التكملة
المزاو
 جة

الترتي
 ب

وضع 
 القرار

ويلسون روالين  3
Wilson 

3981        
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Rolayn 

        3989 عادل إبراهيم أحمد 6

        3993 عادل حسنى السيد 1

عبد العزيز أحمد ،  1
 ناريمان محمد

3996        

على حسين حسب  5
  ، محمد 
 الحفناوى

3991        

 Zangزانه ليرو  2
Liro 

3991        

        3992 عماد سمير محمود 1

        3992 كمال عبد الجابر 8

عمر على سالم  9
 العياط

3998        

محمود قناوى  31
 عثمان

3999        

        6111 خالد زرلول الشيمى 33

محمد حسن محمد  36
 على

6111        

عادل كمال عبد  31
 الوهاب

6116        

 3 2 1 9 9 36 31  الجملة

 النسبة المئوية
 

311
% 

96% 
29
% 

29% 11% 12% 1% 
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 توزيع العبارات المقترحة للمقياس وفقا  لطرق إعداد وصيارة العبارات :  -8
ها بعثثد تحديثثد العبثثارات المقترحثثة للمقيثثاس فثثى صثثورته األولثثى وعثثدد

عبثثارة وتوزيعهثثا علثثى األبعثثاد السثثبعة للمقيثثاس وفقثثا  ألهميتهثثا النسثثبية  351
بتوزيع العبارات الخاصة بكل من األبعاد السثبعة بطريقثة  قمنا( 1جدول رقم  

 تحكمية شملت جميع الطرق السابقة .
علثى األبعثاد السثبعة وفقثا   351( يبين توزيثع العبثارات الثـ9وجدول  

 لعبارات وفى حدود األهمية النسبية .لطرق إعداد وصيارة ا
 (9جدول رقم  

 عبارة على األبعاد السبعة وفقا  لطرق إعداد وصيارة العبارات 351توزيع الـ
 فى حدود األهمية النسبية لكل ُبعد .

 م

 المحاور الرئيسية

 طرق إعداد العبارات

الصوا
ب 
 والخطأ

االختيار 
من 
 متعدد

 التكملة
المزاو
 جة

الترتي
 ب

 رالصو
واألشكا
 ل

 أذكر
عدد 
العبارا
 ت

إدارة العالقات  3
 العامة

38 2 31 - 6 - - 12 

فلسفة العالقات  6
 العامة

61 8 6 - - - 6 16 

 62 - 3 - - 5 9 33 اإلدارة الرياضية 1

الرأى العام  1
 والجمهور

31 6 5 - - - - 63 

 39 - - 6 - 5 1 5 الحاسب اآللى 5

 31 - - - 3 1 5 3 الثقافة الرياضية 2

 2 - - - 3 1 6 - المعلومات العامة 1

 351 6 3 1 6 11 19 29 المجموع الكلى 

 
 التحقق من صدق عبارات كل بعد من أبعاد المقياس فى صورته األولى : -9

بعثثثرض اسثثثتمارة اسثثثتطالع رأى الخبثثثراء متضثثثمنة عبثثثارات  قمنثثثا
ألهميثة النسثبية موزعثة علثى األبعثاد السثبعة وعناصثرها وفقثا  ل 351المقياس 
 ( وكان ذلك بغرض اآلتى :3( من خبراء مرفق  33( على عدد  5مرفق  
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 مدى مناسبة عبارات المقياس للمحاور المقترحة . -
 مدى مناسبة صيارة العبارات ووضوحها . -
 مدى كفاية عبارات كل محور . -
 مدى كفاية المقياس ككل . -

مئوية آلراء الخبثراء النسبة ال ناولتحديد مدى مناسبة العبارات استخدم
( فثأكثر مثثن أراء %11وتثم قبثثول العبثارات التثثى حصثلت علثثى نسثبة مئويثثة  

 ( يوضح ذلك .31الخبراء وجدول  
فأكثر من أراء الخبراء وبلثغ  %11وقد تم قبول العبارات التى حققت 

 ( عبارة .11( عبارة والعبارات المستبعدة  361عدد العبارات المقبولة  
 (33جدول  

 م العبارات المستبعدة طبقا  ألراء الخبراءأرقا

 العناصر األساسية
أرقام العبارات 
 المحذوفة

 الجملة
عدد عبارات 
العنصر بعد 
 الحذف

 36 1 35 – 1 – 3 االتصال فى العالقات العامة

 – 9 – 1 – 6 إدارة األزمات
31 

1 8 

 8 3 3 بحوث العالقات العامة

–8 –1 –6 مفهوم وأهداف العالقات العامة
33–31–61-
63 

1 32 

 8 3 8 تاريخ وتطور العالقات العامة

القثثوانين واللثثوائح المنظمثثة للهيئثثات 
 الرياضية

8 – 31 – 33 1 31 

طثثثثثرق تنظثثثثثيم وإدارة المسثثثثثابقات 
 الرياضية

3 – 1 6 8 

 33 – 9 – 1 الرأى العام والجمهور
– 35 

1 31 

 2 6 1 – 3 شبكة المعلومات الدولية

 Office 3 3 5برامه 

 Windows 3 3 1 برنامه
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 العناصر األساسية
أرقام العبارات 
 المحذوفة

 الجملة
عدد عبارات 
العنصر بعد 
 الحذف

مصثثثثثطلحات ورمثثثثثوز ومعثثثثثارف 
 رياضية

- - 1 

 1 - - تاريخ وأحداث رياضية

 5 3 1 المعلومات العامة

 361 11  المجمـــــــوع

وللتأكثثد مثثن كفايثثة عبثثارات كثثل محثثور والمقيثثاس ككثثل أبثثدت نفثثس 
 ى :المجموعة من الخبراء رأيهم على ميزان تقدير ثالثى على النحو التال

 ( ثالث درجات1    تماما   كاف  
 ( درجتان6    إلى حد كاف  

 ( درجة واحدة3    رير كاف  
 
 (36جدول  

يوضح النسبة المئوية آلراء الخبراء فى مدى كفاية عبارات كل محور 
 33 عنصر( من محاور  عناصر( المقياس   ن = 

 نسبة الموافقة العنـــــــــــــــــاصر م

 %311 قات العامةاالتصال فى العال  3
 %311 إدارة األزمات  6
 %311 بحوث العالقات العامة  1
 %311 مفهوم وأهداف العالقات العامة  1
 %311 تاريخ وتطور العالقات العامة  5
 %311 القوانين واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية  2
 %311 طرق تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية  1
 %311 العام والجمهور يالرأ  8
 %311 شبكة المعلومات الدولية  9
 Office 311%برامه   31
 windows 311%برنامه   33
 %9299 مصطلحات ورموز ومعارف رياضية  36
 %9299 تاريخ وأحداث رياضية  31
 %311 المعلومات العامة   31
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 (31جدول  
 نسبة موافقة الخبراء على مدى كفاية المقياس ككل

 رقم الخبير
 رير كاف   اكاف  إلى حد م كاف  تماما  

1 6 3 

3 ×  - 

6 ×  - 

1 ×  - 

1 ×  - 

5 ×  - 

2 ×  - 

1 - × - 

8 ×  - 

9 ×  - 

31 ×  - 

33 ×  - 

 % 9299قد بلغت نسبة موافقة الخبراء على مدى كفاية المقياس ككل 
 ، مما يوضح صدق المقياس . 

 عبارة : 361إعداد المقياس فى صورته الثانية  -31
بإعداد المقياس فثى صثورته الثانيثة مرفثق  نالخطوة قيامتضمنت هذه ا

 ( وذلك وفقا  لإلجراءات التالية :2 
على المحاور وفقا  لطرق إعداد  361بتوزيع عبارات المقياس الـ قمنا -3

 ها وهى :توصيارة العبارات التى استخدم
 عبارات الصواب والخطأ :  -

مقترحثثة فثثى تثثم وضثثع عبثثارات الصثثواب والخطثثأ لألبعثثاد السثثبعة ال
  18:  3مجموعة واحدة وقد أعطيت أرقام متسلسلة من 



59 
 

 وقد تم ترتيبها وفقا  لترتيب األبعاد السبعة حيث أخذت عبارات :
  33:  3المحور األول أرقام من 
  65:  36المحور الثانى أرقام من 
  11:  62المحور الثالث أرقام من 
  15:  15المحور الرابع أرقام من 
  11:  12المحور الخامس أرقام من 
  18المحور السادس أرقام من  :- 
  المحور السابع أرقام من-  :- 

 -عبارات االختيار من متعدد :
تثثم وضثثع عبثثارات االختيثثار مثثن متعثثدد لألبعثثاد السثثبعة المقترحثثة فثثى 

وقد تم ترتيبهثا وفقثا   81:  19مجموعة واحدة وقد أعطيت أرقام متسلسلة من 
 بعاد السبعة حيث أخذت عبارات :لترتيب األ
  51:  19المحور األول أرقام من 
  23:  55المحور الثانى أرقام من 
  29:  26المحور الثالث أرقام من 
  11المحور الرابع أرقام من  :- 
  11:  13المحور الخامس أرقام من 
  86:  18المحور السادس أرقام من 
  81:  81المحور السابع أرقام من 

 ملة :عبارات التك
السبعة المقترحة فى مجموعة واحثدة  للمحاورتم وضع عبارات التكملة 
وقد تم ترتيبها وفقا  لترتيب األبعثاد  333:  85وقد أعطيت أرقام متسلسلة من 

 حيث أخذت عبارات :السبعة 
  91:  85المحور األول أرقام من 
  91المحور الثانى أرقام من  :-  
  91:  95المحور الثالث أرقام من 
  316:  98المحور الرابع أرقام من 
  312:  311المحور الخامس أرقام من 
  319:  311المحور السادس أرقام من 
  333:  331المحور السابع أرقام من 
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 عبارات الترتيب : -
السثثبعة المقترحثثة فثثى مجموعثثة  للمحثثاورتثثم وضثثع عبثثارات الترتيثثب 

م ترتيبهثثا وفقثثا  وقثثد تثث 335:  336واحثثدة وقثثد أعطيثثت أرقثثام متسلسثثلة مثثن 
 حيث أخذت عبارات :لترتيب األبعاد السبعة 

  331:  336المحور األول أرقام من 
  335:  331المحور الخامس أرقام من 

 ـ عبارات المزاوجة :
السثبعة المقترحثة فثى مجموعثة للمحثاور  تم وضع عبثارات المزاوجثة

وفقثثا   وقثثد تثثم ترتيبهثثا 331:  332وقثثد أعطيثثت أرقثثام متسلسثثلة مثثن  واحثثدة 
 حيث أخذت عبارات :لترتيب األبعاد السبعة 

  332المحور السادس العبارة رقم 
  331المحور السابع العبارة رقم 

 عبارات الصور واألشكال : -
السثثبعة المقترحثثة فثثى  للمحثثاورتثثم وضثثع عبثثارات الصثثور واألشثثكال 

 مجموعة واحدة وقد كانت عبارة واحدة فقط تم وضعها فى المحور الثالث وقد
 . 338رقم  أخذت

 ـ عبارات أذكر المصطلح العلمى :
                    السثبعة المقترحثة  للمحثاورتم وضع عبثارات أذكثر المصثطلح العلمثى 

فى مجموعة واحدة وقثد كانثت عبثارتين فقثط وتثم وضثعها فثى المحثور الثثانى 
 . 361،  339حيث أخذت أرقام 

 (31جدول  
عبارات كل عنصر فى الصورة الثانية العناصر األساسية للمقياس وعدد 
 عبارة 361للمقياس 

 م
 العناصــــــــــــر

عدد 
 العبارات

 36 االتصال فى العالقات العامة  3

 8 إدارة األزمات  6

 8 بحوث العالقات العامة  1

 32 مفهوم وأهداف العالقات العامة  1

 8 تاريخ وتطور العالقات العامة  5

 8 الرياضيةطرق تنظيم وإدارة المسابقات   2
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 م
 العناصــــــــــــر

عدد 
 العبارات

 31 القوانين واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية  1

 31 الرأى العام والجمهور  8

 2 شبكة المعلومات الدولية  9

 Office 5برنامه   31

 Windows 1برنامه   33

 1 مصطلحات ومعارف رياضية  36

 1 تاريخ وأحداث رياضية  31

 5 المعلومات العامة  31

 361 المجمــــــوع 

 ات المقياس فى صورته الثانية :إعداد تعليم -33
بعد أن تمت صيارة العبارات ووضوحها وروعى فيها أن تكون كتابة 
األسئلة بطريقة مباشرة مع ترك مساحات كافية تسهل قثراءة األسثئلة واإلجابثة 

بوضثع وإعثداد التعليمثات  قمناعليها وذلك لتجهيزها للدراسات االستطالعية ، 
مقيثثاس لثثيس امتحانثثا  ولكنثثه أسثثلوب لتقثثويم الخاصثثة بالمقيثثاس وأوضثثح أن ال

التحصثيل المعرفثثى وأن النتثائه المستخلصثثة تكثثون بهثدف التعثثديل والتصثثحيح 
 لتحقيق البرامه والمحتوى الموضوع لهم .

 التجربة االستطالعية األولى لتجربة المقياس فى صورته الثانية : -36
ت بعثثثد أن أقثثثر مجموعثثثة الخبثثثراء دقثثثة ووضثثثوح وصثثثيارة العبثثثارا

بتطبيثق المقيثاس فثى  قمنثاوانتمائها لألبعاد والعناصثر التثى يقيسثها المقيثاس ، 
( 63( عبثثارة علثثى عينثثة التطبيثثق األول البثثالغ عثثددها  361صثثورته الثانيثثة  
وقد تضمنت هذه المرحلة الخطوات من عينة البحث  %6698أخصائى بنسبة 
 البحثية اآلتية :

 : حساب معاملى السهولة والصعوبة 
بحسثثاب معثثامالت السثثهولة والصثثعوبة لعبثثارات المقيثثاس وذلثثك  منثثاق

 نابهدف تقييم كل عبارة والحكم عليها من حيث صثعوبتها وسثهولتها وقثد حثدد
( لقبول العبارات وذلك وفقا  لما أشارت إليه 1911911معامل صعوبة ما بين  

أحثثدث المراجثثع المتخصصثثة فثثى بنثثاء المقثثاييس المعرفيثثة ومثثا اتبعتثثه معظثثم 
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دراسثثثات والبحثثثوث السثثثابقة ولقثثثد تثثثم تقثثثدير معثثثاملى الصثثثعوبة والسثثثهولة ال
 للمفردات من خالل المعادلتين اآلتيتين :

 معامل السهولة – 3معامل الصعوبة =  -

معامل السهولة =  -
خص

ص


 

 حيث ص = اإلجابات الصحيحة ، خ = اإلجابات الخاطئة 
 51  :111  )58  :16  )89  :331 – 362) 

  : معامالت التميز لعبارات المقياس 
( عبثارة وذلثك 361بحساب معامالت التمييز لعبثارات المقيثاس   قمنا

 نابهدف استخالص العبارات ذات القدرة على التميز بين أفراد العينة وقد حثدد
فثأكثر( وذلثك وفقثا  لمثا أشثارت إليثه أحثدث  1911معامل تميز لقبول العبثارة  
فثثى مجثثال بنثثاء المقثثاييس المعرفيثثة وذلثثك مثثن خثثالل المراجثثع المتخصصثثة 

 استخدام المعادلة اإلحصائية التالية :
 معامل التمييز = 

عدد اإلجابات  – %61عدد اإلجابات الصحيحة فى المجموعة العليا 
 الصحيحة

 %61فى المجموعة السفلى  

 عدد المبحوثين فى إحدى المجموعتين
 

 ( يوضح ذلك : 35وجدول  
 (35جدول  

 معامل السهولة والصعوبة والتميز لمفردات القياس فى صورته  الثانية(

 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 

 التميز
 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

3 
195
1 

1911 
191
1 

1
1 

195
5 

1915 
195
1 

5
9 

193
1 

 صفر 1982

6 
192
3 

1919 
195
1 

1
3 

195
1 

1911 
191
1 

2
1 

191
1 

1951 
198
1 
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 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 

 التميز
 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

1 
192
2 

1911 
192
2 

1
6 

198
1 

1931 
195
1 

2
3 

191
6 

1958 
-

193
2 

1 
193
1 

1981 
191
1 

1
1 

191
8 

1966 
195
1 

2
6 

192
1 

1911 
198
1 

5 
192
1 

1911 
198
1 

1
1 

195
5 

1915 
191
1 

2
1 

191
3 

1969 
198
1 

2 
195
5 

1915 
191
1 

1
5 

191
5 

1965 
191
1 

2
1 

191
1 

1951 
192
2 

1 
191
2 

1921 
192
2 

1
2 

193
1 

1981 
195
1 

2
5 

193
1 

 صفر 1986

8 
196
2 

1911 
193
2 

1
1 

191
5 

1925 
198
1 

2
2 

195
1 

1915 
191
1 

9 
191
2 

1921 
192
2 

1
8 

192
2 

1911 
191
1 

2
1 

195
1 

1915 
192
2 

3
1 

195
1 

1911 
192
2 

1
9 

195
1 

1911 
191
1 

2
8 

195
1 

1912 
191
1 

3
3 

195
5 

1915 
192
2 

1
1 

191
1 

1921 
195
1 

2
9 

196
2 

1911 
191
1 

3
6 

193
1 

1981 
195
1 

1
3 

196
1 

1911 
191
1 

1
1 

191
5 

1925 
192
2 

3
1 

195
1 

1911 
191
1 

1
6 

195
2 

1911 
191
1 

1
3 

195
2 

1911 
195
1 

3
1 

193
3 

1993 
191
1 

1
1 

191
2 

1921 
191
1 

1
6 

196
5 

 صفر 1915

31911958 19211911921 19111951911 192
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 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 

 التميز
 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

5 6 2 1 1 1 1 2 2 

3
2 

195
1 

1912 
192
2 

1
5 

195
1 

1911 
195
1 

1
1 

191
6 

1958 
191
1 

3
1 

198
1 

1932 
193
2 

1
2 

191
8 

1966 
-

193
2 

1
5 

192
1 

1912 
198
1 

3
8 

195
5 

1915 
198
1 

1
1 

191
1 

1961 
-

191
1 

1
2 

193
5 

1985 
193
2 

3
9 

192
1 

1912 
191
1 

1
8 

191
3 

1969 
195
1 

1
1 

193
8 

1986 
191
1 

6
1 

195
1 

1911 
192
2 

1
9 

192
6 

1918 
191
1 

1
8 

191
6 

1958 
198
1 

6
3 

191
2 

1921 
191
1 

5
1 

196
1 

 صفر 1981
1
9 

195
2 

1911 
191
1 

6
6 

191
1 

1921 
191
1 

5
3 

192
1 

1912 
195
1 

8
1 

191
1 

1951 
192
2 

6
1 

196
1 

1911 
193
2 

5
6 

196
1 

 صفر 1911
8
3 

199 193 
193
2 

6
1 

195
1 

1911 
198
1 

5
1 

191
6 

1958 
195
1 

8
6 

191
1 

1951 
192
2 

6
5 

196
6 

1911 
191
1 

5
1 

193
8 

1986 
191
1 

8
1 

195
1 

1911 
198
1 

6
2 

191
1 

1921 
195
1 

5
5 

191
2 

1951 
191
1 

8
1 

191
2 

1951 
191
1 

61931985 191516 1958 19581911951 195
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 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 

 التميز
 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

 م

معثثثثام
ل 

سثثثثهو
 لة

معامثثل 
صثثثثعو
 بة

معثثثثام
ل 
 تميز

1 5 1 2 1 5 2 1 

6
8 

195
2 

1911 
192
2 

5
1 

196
6 

1918 
195
1 

8
2 

198
1 

1931 
193
2 

6
9 

195
1 

1912 
192
2 

5
8 

191
6 

1958 
192
2 

8
1 

196
1 

1911 
193
2 

 
 (35تابع جدول  

 م
معامل 
 سهولة

عامل م
صعو
 بة

معامل 
 التميز

 م
معامل 
 سهولة

معامل 
صعو
 بة

معامل 
 تميز

88 1985 1935 1951 331 1951 1912 1911 

89 1916 1958 1951 338 1911 1951 1911 

91 1915 1925 1911 339 1951 1911 1911 

93 1911 1922 1911 361 1911 1951 1911 

96 1912 1951 1911     

91 1962 1911 1932     

91 1955 1915 1951     

95 1951 1912 1911     

92 1912 1951 1911     

91 199 193 1932     

98 1961 1911 1932     

99 1911 1951 1911     

311 1955 1915 1911     

313 1981 1931 1951     

316 1951 1911 1951     
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 م
معامل 
 سهولة

عامل م
صعو
 بة

معامل 
 التميز

 م
معامل 
 سهولة

معامل 
صعو
 بة

معامل 
 تميز

311 1911 1951 1951     

311 1921 1912 1911     

315 1981 1961 1951     

312 1952 1911 1922     

311 1911 1951 1951     

318 1981 1961 1911     

319 1912 1951 1911     

331 1912 1951 1911     

     صفر 1935 1985 333

336 1916 1958 1951     

331 1911 1951 1911     

331 1952 1911 1951     

335 1916 1958 1911     

332 1921 1912 1911     
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(أرقام العبارات المحذوفة بعد تطبيق معامل السهولة والصعوبة 32جدول  
 ( عبارة19والتميز عدد  

 رقم العبارة م رقم العبارة م رقم العبارة م

3 1 35 11 69 83 

6 8 32 18 11 82 

1 36 31 51 13 81 

1 31 38 56 16 88 

5 31 39 51 11 91 

2 61 61 51 11 91 

1 65 63 59 15 98 

8 61 66 23 12 313 

9 16 61 21 11 315 

31 11 61 25 18 318 

33 15 65 29 19 333 

36 12 62 16   

31 13 61 12   

31 12 68 11   

( أنه قد تم حذف العبارات التى لم تحقثق 32(  35يتضح من جدول  
وتثم قبثول  عبثارة 19و عددها  (1911ـ  1911مستوى داللة يتراوح ما بين  

( وبالتثالى 1911ـ  1911العبارات التى حققت مستوى داللة يتراوح مثا بثين  
 ( عبارة .83أصبح عدد عبارات المقياس  
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 (31جدول  
 توزيع العبارات على محاور المقياس طبقا  لطرق

 عبارة 83صيارة العبارات فى صورته الثالثة 

األبعاد 
 المقترحة

 لمقترحةالعناصر ا
 أو
× 

االختيا
ر من 
 متعدد

التكمل
 ة

التوص
 يل

الترتي
 ب

الص
 ور

 أذكر
جم
 لة

إدارة 
العالقات 
 العامة

 8 - - - - 1 6 1 االتصــــال
 2 - - 3 - 3 - 1 إدارة األزمات
بحوث العالقات 

 العامة
6 3 3 - 3 - - 5 

فلسفة 
العالقات 
 العامة

مفهوم العالقات 
 العامة

9 - - - - - 6 33 

تاريخ العالقات 
 العامة

- 1 3 - - - - 5 

اإلدارة 
 الرياضية

القوانين واللوائح 
المنظمة للهيئات 
 الرياضية

5 1 3 - - - - 9 

طرق تنظيم وإدارة 
المسابقات 
 الرياضية

3 6 3 - - 3 - 5 

الرأى العام 
 والجمهور

 36 - - - - 1 3 8 ــ

الحاسب 
 اآللى

شبكة المعلومات 
 الدولية

- 6 6 - - - - 1 

 Office - 6 - - 3 - - 1الـبرامه 
برنامه 

 Windowsالـ
- - 3 - 3 - - 6 

الثقافة 
 الرياضية

مصطلحات ورموز 
 ومعارف رياضية

- - 1 3 - - - 5 

تاريخ وأحداث 
 رياضية

- 6 - - - - - 6 

المعلومات 
 العامة

 1 - - - 3 3 6 - ــ
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المجموع 
 الكلى للنسب

 16 63 39 6 1 3 6 83 

 : وضع المقياس فى صورته الثالثة 
عبثارة ( 83بوضع المقياس فى صورته الثالثة وهثو يتكثون مثن   قمنا

( موزعة على أبعاد المقياس وعناصثره األساسثية طبقثا  لطثرق إعثداد 1 مرفق
 . (31وصيارة العبارات جدول  
وقثد تثم وضثعها فثى مجموعثات بصثورة  83:  3وقد تم ترقيمهثا مثن 

 لة على النحو التالى :متتالية ومسلس
  16:  3عبارات الصواب والخطأ من 
  55:  11عبارات االختيار من متعدد من 
  16:  52عبارات التكملة من 
  12:  11عبارات الترتيب من 
  18:  11عبارات المزاوجة من 
  19عبارات الصور واألشكال 
  83:  81عبارات أذكر المصطلح العلمى من 
 المحاور على النحو التالى : بتوزيع العبارات على وقمنا
عبثثارة  39المحثثور األول  إدارة العالقثثات العامثثة( وقثثد حصثثل علثثى  -

 أرقامها : 
 3-6-1-1-5-2-1-8-9-11-11-15-52-51-58-59-21-11-

11) 
عبثثثارة  32المحثثثور الثانى فلسثثثفة العالقثثثات العامة(وقثثثد حصثثثل علثثثى -

 أرقامها :
 31-33-36-31-31-35-32-31-38-12-11-18-19-23-81-
83) 

عبثثثارة  31المحثثثور الثالثثثث  اإلدارة الرياضثثثية( وقثثثد حصثثثل علثثثى  -
 أرقامها :

 39-61-63-66-61-61-11-13-16-11-11-26-21-19) 
عبثارة  36المحور الرابع  الثرأى العثام والجمهثور( وقثد حصثل علثى  -

 أرقامها :
 65-62-61-68-69-11-13-16-15-21-25-22) 
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عبثثثارات  9صثثثل علثثثى المحثثثور الخثثثامس  الحاسثثثب اآللثثثى( وقثثثد ح -
 أرقامها :

 12-11-18-19-21-28-29-15-12) 
عبثثثارات  1المحثثثور السثثثادس  الثقافثثثة الرياضثثثية( وقثثثد حصثثثل علثثثى  -

 أرقامها :
 51-53-56-51-11-13-11) 

عبثثثارات  1المحثثثور السثثثابع  المعلومثثثات العامثثثة( وقثثثد حصثثثل علثثثى  -
 أرقامها :

 51-55-16-18) 
بة المقياس فثى صثورته الثالثثة إلجثراء التجربة االستطالعية الثانية لتجر -31

 المعامالت العلمية  الصدق ـ الثبات( :
بإجراء الدراسة االستطالعية الثانية لتطبيق المقياس فثى صثورته  قمنا

مثثن  %6698( أخصثثائى عالقثثات عامثثة بواقثثع 63الثالثثثة علثثى عينثثة قوامهثثا  
ية والثالثة . وذلك عينة البحث من أخصائى العالقات العامة بالفئة األولى والثان

 إليجاد المعامالت العلمية للمقياس  الصدق ، الثبات( .
 صدق المقياس : -
 ( :المختصينصدق المحتوى   -3

( علثى 5من قبل بعثرض الصثورة األولثى للمقيثاس مرفثق   قمناحيث 
( من األساتذة المتخصصين فى مجال اإلدارة الرياضية والعالقات العامثة 33 

الرأى فى مثدى مناسثبة العبثارات فثى كثل محثور وعناصثره ( إلبداء 3مرفق  
ما وضعت من أجله وكانت نسبة الموافقة على العبثارات تتثراوح  وأنها تقيس 
حيث تم قبول العبارات التى حصلت على نسبة  %311إلى   %1691ما بين 
مثن  %91فأكثر من أراء الخبراء كما حصل المقياس ككل علثى نسثبة  11%

( ممثا يثدل 31(  36(  31مدى كفاية المقياس ككثل جثدول   أراء الخبراء فى
 على صدق المقياس .

 ـ صدق االتساق الداخلى : 6
بتطبيقثثه فثثى صثثورته  قمنثثالحسثثاب صثثدق االتسثثاق الثثداخلى للمقيثثاس   

( واحثثد 63( واحثثد وثمثثانون عبثثارة علثثى عينثثة قوامهثثا  83النهائيثثة وهثثى  
ومن ريثر العينثة األصثلية  أخصائى عالقات عامه من مجتمع البحث ينوعشر

للبحث ، وقد تم حساب معامالت االرتباط بثين درجثة كثل عبثارة مثن عبثارات 
المقياس والدرجة الكلية للمحور الفرعثى والرئيسثى الثذى تنتمثى إليثه ، كمثا تثم 
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حسثثاب معثثامالت االرتبثثاط بثثين مجمثثوع درجثثات كثثل محثثور فرعثثى ورئيسثثى 
 ( توضح النتيجة على التوالى .39  ( ،38والدرجة الكلية للمقياس والجداول  

 (38جدول  
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس  والدرجة الكلية 

 (63 ن =  والرئيسى الذى تنتمى إليه  للمحور الفرعى

 المحور
 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 بارةالع

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

إدارة 
العالقات 
 العامة

 االتصال
3 1982 6 1982 1 1982 11 1981 11 1988 52 1988 

51 1988 58 1981         

   1993 11 1989 21 1955 15 1991 9 1991 8 البحوث

إدارة 
 األزمات

1 1992 5 1992 2 1992 1 1992 59 1981 11 1992 

إدارة العالقات 
 العامة

3 1911 6 1959 1 1959 1 1911 5 1911 2 1911 

1 1911 8 1955 9 1921 11 1911 11 1921 15 1952 

52 1921 51 1922 58 1912 59 1951 21 1955 11 1911 

11 1951           

فلسفة 
العالقات 
 العامة

تاريخ 
 العالقات

12 1919 11 1982 18 1981 19 1955 23 1925   

مفهوم 
 العالقات

 

31 1991 33 1995 36 1983 31 1951 31 1921 35 1985 

32 1991 31 1995 38 1951 81 1985 83 1911   

فلسفة العالقات 
 العامة

31 1981 33 1982 36 1919 31 1951 31 1929 35 1915 

32 1981 31 1982 38 1921 12 1919 11 1919 18 1918 

19 1918 23 1911 81 1912 83 1926     

اإلدارة 
 الرياضية

 قوانين
39 1911 61 1981 63 1989 66 1958 61 1981 11 1912 

13 1918 16 1989 26 1981       

طرق 
 تنظيم

61 1991 11 1993 11 1981 21 1991 19 1951   

 اإلدارة الرياضية
39 1956 61 1912 63 1915 66 1928 61 1911 61 1919 

11 1919 13 1911 16 1915 11 1911 11 1911 26 1912 
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 المحور
 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 بارةالع

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

21 1912 19 1915         

الحاسب 
 االلى

Net 12 1981 11 1982 21 1981 28 1981     

Win 29 1995 12 1995         

Offic 18 1981 19 1988 15 1915       

 الحاسب االلى
12 1918 11 1913 18 1911 19 1918 21 1911 28 1926 

29 1928 15 1928 12 1925       

الثقافة 
 الرياضية

   1989 11 1992 13 1995 11 1992 53 1959 51 مصطلحات

         1991 51 1993 56 تاريخ

 الثقافة الرياضية
51 1912 53 1981 56 1923 51 1912 11 1989 13 1981 

11 1983           

 الراى العام
65 1989 62 1981 61 1911 68 1951 69 1929 11 1912 

13 1951 16 1981 15 1921 21 1921 25 1918 22 1951 

     1953 18 1991 16 1981 55 1991 51 المعلومات العامة

   1915( ومستوى داللثة  39قيمة  ر( الجدولية عند درجة حرية = )
19111 

 ( ما يلى :38يتضح من الجداول    
  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس تراوحت

:  1911والدرجثثة الكليثثة للمحثثور الفرعثثى الثثذى ينتمثثى إليثثه مثثا بثثين   
كثل  ( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا  مما يشير إلى اتساق 1992

 .  عبارة مع محورها الفرعى
 مقياس تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات ال

:  1911والدرجثة الكليثة للمحثثور الرئيسثى الثثذى تنتمثى إليثثه مثا بثثين   
كل  إلى اتساق مما يشير  ( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا   1991

 .  عبارة مع محورها الرئيسى
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 (39جدول  
 معامل االرتباط بين درجة كل محور فرعى ورئيسى من محاور المقياس

 (63=  ن  والدرجة الكلية للمقياس

معامل 
 االرتباط

عدد 
 العبارات

 المحور

 االتصال 8 1952

إدارة العالقثثثثثات 
 العامة

 البحوث 5 1916

 إدارة األزمات 2 1982

 الدرجة الكلية للمحور الرئيسى 39 1981

 تاريخ العالقات 5 1981
فلسثثفة العالقثثات 

 العامة
 مفهوم العالقات 33 1952

 الرئيسى الدرجة الكلية للمحور 32 1915

 قوانين 9 1911
اإلدارة 
 الرياضية

 طرق تنظيم 5 1988

 الدرجة الكلية للمحور الرئيسى 31 1985

1913 1 Net 

 الحاسب االلى
1953 6 Win 

1982 1 Offic 

 الدرجة الكلية للمحور الرئيسى 9 1985

 مصطلحات 5 1959

 تاريخ 6 1912 الثقافة الرياضية

 كلية للمحور الرئيسىالدرجة ال 1 1913

 الراى العام 36 1991

 المعلومات العامة 1 1911

   1915( ومسثثتوى داللثثة  39قيمثثة  ر( الجدوليثثة عنثثد درجثثة حريثثة = )
19111 
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 ( ما يلى :39يتضح من الجدول   

  تراوحت معثامالت االرتبثاط بثين مجمثوع درجثات كثل محثور فرعثى
:  1953لثثه مثثا بثثين    ورئيسثى مثثن محثثاور المقيثثاس  والدرجثة الكليثثة

( وهى معامالت ارتباط دالة إحصثائيا ممثا يشثير إلثى االتسثاق  1991
 الداخلى للمقياس .

 ب ـ الثبات : 
 الطرق التالية : نالحساب ثبات المقياس استخدم

 ـ طريقة التجزئة النصفية : 3
وذلك عن طريق تجزئة االسثتمارة إلثى جثزئيين متكثافئين ـ العبثارات 

ل العبارات الزوجية ـ ثثم تثم حسثاب معامثل االرتبثاط بينهمثا وذلثك الفردية مقاب
( أخصثثثائى مثثثن مجتمثثثع البحثثثث ، وبعثثثد حسثثثاب معامثثثل 63بثثثالتطبيق علثثثى  

بتطبيق معادلثة سثبيرمان وبثراون إليجثاد معامثل الثبثات وجثدول  قمنااالرتباط 
 ( يوضح النتيجة .61 

 
 (61جدول  

 ية والزوجية للمقياس  معامل االرتباط بين درجات العبارات الفرد
 (63المعرفى ألخصائى العالقات العامة  ن =

معامل 
 الثبات

معامل 
 االرتباط

 العبارات الفردية العبارات الزوجية
 المحور

 م ع م ع

إدارة  االتصال 6939 3916 6969 3912 1996 1992
العالقات 
 العامة

 البحوث 3961 3931 1993 1991 1993 1995

 إدارة األزمات 1921 3961 1921 3961 1991 1998

فلسفة  تاريخ العالقات 1912 3966 1913 1918 1915 1926
العالقات 
 العامة

1991 1991 3996 3912 6966 3995 
أهداف ومفهوم 
 العالقات

اإلدارة  قوانين 3951 3915 3926 3912 1985 1996
 طرق تنظيم 1913 3939 1913 1918 1913 1981 الرياضية

1991 1991 1983 1983 1989 1991 Net 
الحاسب 
 لىاآل

1989 1983 1919 1911 1953 1911 Win 

1923 1911 1953 1911 1981 1951 Offic 
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معامل 
 الثبات

معامل 
 االرتباط

 العبارات الفردية العبارات الزوجية
 المحور

 م ع م ع

الثقافة  مصطلحات 3939 3969 1913 1992 1982 1996
 تاريخ 1918 1953 1918 1951 1921 1911 الرياضية

 الراى العام 3983 3993 6931 6913 1911 1985

 المعلومات العامة 1982 1992 1982 1919 1912 1982

 الدرجة الكلية للمقياس 35939 31965 31951 33991 1981 1991

   1915( ومستوى داللة  39قيمة  ر( الجدولية عند درجة حرية = )
19111 

 ( ما يلى :61يتضح من جدول    
 يثة تراوحت معامالت االرتباط بين درجثات العبثارات الفرديثة والزوج

(  1991:  1911للمقياس المعرفى ألخصائى العالقات العامة مابين   
( ، كمثا بلثغ معامثل  1998:  1923بينما تراوحت معامالت الثبثات   
( بينمثثا بلثثغ معامثثل الثبثثات  1918االرتبثثاط للدرجثثة الكليثثة للمقيثثاس   

( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا   1991للدرجة الكلية للمقياس   
 يشير إلى ثبات المقياس .مما 

 ـ معامل ألفا كرونباخ : 6
معامثثثل ألفثثثا كرونبثثثاخ  وذلثثثك  نهاللتأكثثثد مثثثن ثبثثثات المقيثثثاس أسثثثتخدم

( يوضثثثح 63( أخصثثثائى مثثثن مجتمثثثع البحثثثث ، جثثثدول  63بثثثالتطبيق علثثثى  
 النتيجة .
(معامل ألفا لكرونباخ للمقياس المعرفى ألخصائى العالقات العامة  63جدول  

 (63 ن =

 المحور ل ألفامعام

 االتصال 1995
 البحوث 1988 إدارة العالقات العامة

 إدارة األزمات 1998
 تاريخ العالقات 1918

 فلسفة العالقات العامة
 مفهوم وأهداف العالقات العامة 1991
 اإلدارة الرياضية قوانين 1981
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 المحور ل ألفامعام

 طرق تنظيم 1981
1985 Net 

 Win 1989 الحاسب االلى
1911 Offic 
   

 مصطلحات 1996
 الثقافة الرياضية

 تاريخ 1911
 الراى العام 1988
 المعلومات العامة 1981
 الدرجة الكلية للمقياس 1991

( = 1915داللثثثة   ( و مسثثثتوى39قيمثثة ر الجدوليثثثة عنثثد درجثثثة حريثثة  
19111 

 ( ما يلى :63يتضح من جدول  
ى ألخصثثائى العالقثثات تراوحثثت معثثامالت ألفثثا كرونبثثاخ للمقيثثاس المعرفثث

( ، كمثثا بلثثغ معامثثل ألفثثا للدرجثثة الكليثثة  1998:  1911العامثثة مثثابين   
( وهثثى معثثامالت ارتبثثاط دالثثة إحصثثائيا  ممثثا يشثثير إلثثى  1991للمقيثثاس   

 ثبات المقياس .
 الصورة النهائية للمقياس : -31

فى ضوء ما أسفرت عنه خطوات تقنين المقياس والتى تضمنت حسثاب        
إلثثى بنثثاء  ناعثثامالت السثثهولة والصثثعوبة والتميثثز والصثثدق والثبثثات توصثثلم

( 8وإعداد الصورة النهائية للمقياس موضوع البحث وهدفثه األساسثى مرفثق  
( عبارة تستهدف قيثاس الحصثائل المعرفيثة ألخصثائى 83والذى أشتمل على  

فثى  العالقات العامثة بالهيئثات الرياضثية مثن خثالل اثنثا عشثر عنصثرا  تشثتمل
 مجملها على محتوى المجال المعرفى الذى تمثله أبعاد المقياس السبعة التالية :

 إدارة أنشطة العالقات العامة : -3
مثن  %6195( عبارة تمثل أهمية نسبية 39ويتكون هذا المحور من  

العثثدد اإلجمثثالى لعبثثارات المقيثثاس وتتثثوزع علثثى ثثثالث عناصثثر تتضثثمن فثثى 
 المراد قياسها فى هذا المحور وهى : مجملها المعلومات والمعارف
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 ( عبارات هى : 8االتصال : وقد حدد لقياس هذا العنصر   -أ

 3  ،6  ،1  ،11  ،11  ،52  ،51  ،58. ) 
 ( عبارات هى : 2إدارة األزمات : وقد حدد لقياس هذا العنصر   -ب

 1  ،5  ،2  ،1  ،59  ،11. ) 
( عبثثارات 5لعنصثثر  بحثثوث العالقثثات العامثثة : وقثثد حثثدد لقيثثاس هثثذا ا -ج

 ( .11،  21،  15،  9،  8هى :  
 فلسفة العالقات العامة : -6

مثن  %3998( عبارة تمثل أهمية نسبية 32ويتكون هذا المحور من  
العدد اإلجمالى لعبارات المقياس وتتوزع على عنصثرين تتضثمن فثى مجملهثا 

 المعلومات والمعارف المراد قياسها فى هذا المحور وهى :
( 33وأهثثداف العالقثثات العامثثة : وقثد حثثدد لقيثثاس هثثذا العنصثثر  مفهثوم  -أ

،  38،  31،  32،  35،  31،  31،  36،  33،  31عبثثثارة هثثثى :  
81  ،83. ) 

( 5تثثاريخ وتطثثور العالقثثات العامثثة : وقثثد حثثدد لقيثثاس هثثذا العنصثثر   -ب
 ( .23،  19،  18،  11،  12عبارات هى :  

 اإلدارة الرياضية : -1
مثن  %3191( عبارة تمثل أهمية نسبية 31محور من  ويتكون هذا ال

العدد اإلجمالى لعبارات المقياس وتتوزع على عنصرين يتضمنوا فى مجملهم 
 المعلومات والمعارف المراد قياسها فى هذا المحور وهى :

القثثوانين واللثثوائح المنظمثثة للهيئثثات الرياضثثية : وقثثد حثثدد لقيثثاس هثثذا  -أ
،  13،  11،  61،  66،  63،  61 ، 39( عبارات هى :  9العنصر  

16  ،26. ) 
طرق تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية : وقد حثدد لقيثاس هثذا العنصثر  -ب

 ( .19،  21،  11،  11،  61( عبارات هى :  5 
 الرأى العام والجمهور :  -1

مثن  %3198( عبثارة تمثثل أهميثة نسثبية 36ويتكون هذا المحور مثن         
 عبارات المقياس وهى :العدد اإلجمالى ل

 65  ،62  ،61  ،68  ،69  ،11  ،13  ،16  ،15  ،21  ،25  ،
22. ) 
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 الحاسب اآللى :  -5
مثن  %3393( عبارات تمثل أهمية نسبية 9ويتكون هذا المحور من  

العثثدد اإلجمثثالى لعبثثارات المقيثثاس وتتثثوزع علثثى ثثثالث عناصثثر تتضثثمن فثثى 
 قياسها فى هذا المحور وهى :مجملها المعلومات والمعارف المراد 

( عبثارات 1شبكة المعلومات الدولية : وقثد حثدد لقيثاس هثذا العنصثر   -أ
 ( .28،  21،  11،  12  هى :

( عبثارات هثى : 1: وقد حدد لقياس هثذا العنصثر   Officeبرامه الـ  -ب
 18  ،19  ،15. ) 
(عبارتثثان 6وقثثد حثثدد لقيثثاس هثثذا العنصثثر :Windows برنثثامه الثثـ -ج

 (12،  29هى: 
 الثقافة الرياضية : -2

مثن  %892( عبثارات تمثثل أهميثة نسثبية 1ويتكون هذا المحور من  
العدد اإلجمالى لعبارات المقياس وتتوزع على عنصرين أساسين يتضمنوا فى 

 مجملهم المعلومات والمعارف المراد قياسها فى هذا المحور وهى ..
ا العنصثر مصطلحات ورموز ومعارف رياضية : وقد حدد لقياس هثذ -أ

 ( .11،  13،  11،  53،  51( عبارات هى :  5 
( عبارتثان 6تاريخ وأحداث رياضية : وقد حثدد لقيثاس هثذا العنصثر   -ب

 ( .51،  56هى  
 المعلومات العامة :  -1

مثن  %199( عبثارات تمثثل أهميثة نسثبية 1ويتكون هذا المحور من  
 ( .18 ، 16،  55،  51العدد اإلجمالى لعبارات المقياس وهى  
 (66جدول  

 صيارة العبارات توزيع العبارات على محاور المقياس طبقا  لطرق
 عبارة 83فى صورته النهائية  

 جملة
أذك
 ر
الصو
 ر
الترتي
 ب

التوص
 يل
 التكملة

االختيا
ر من 
 متعدد

 أو
× 
 العناصر المقترحة

األبعاد 
 المقترحة

 االتصــــال 1 6 1 - - - - 8
إدارة 
العالقات 
 العامة

 إدارة األزمات 1 - 3 - 3 - - 2

 العامةبحوث العالقات  6 3 3 - 3 - - 5
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 جملة
أذك
 ر
الصو
 ر
الترتي
 ب

التوص
 يل
 التكملة

االختيا
ر من 
 متعدد

 أو
× 
 العناصر المقترحة

األبعاد 
 المقترحة

فلسفة  العامةمفهوم العالقات  9 - - - - - 6 33
العالقات 
 العامةتاريخ العالقات  - 1 3 - - - - 5 العامة

9 - - - - 3 1 5 
ح القوانين واللوائ
 المنظمة للهيئات
اإلدارة  الرياضية

 الرياضية
5 - 3 - - 3 6 3 

طرق تنظيم 
 وإدارة المسابقات
 الرياضية

الرأى العام  ــ 8 3 1 - - - - 36
 والجمهور

 الدوليةشبكة المعلومات  - 6 6 - - - - 1
الحاسب 
 Officeبرامه الـ - 6 - - 3 - - 1 اآللى

برنامه  - - 3 - 3 - - 6
 Windowsالـ

5 - - - 3 1 - - 
مصطلحات 

ورموز ومعارف 
لثقافة ا رياضية

 الرياضية
 رياضيةتاريخ وأحداث  - 6 - - - - - 6

المعلومات  ــ - 6 3 3 - - - 1
 العامة

المجموع   16 63 39 6 1 3 6 83
 الكلى
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 (61جدول  
 جدول مواصفات المقياس المعرفى طبقا  للمستويات المعرفية

 قيد البحث  معرفة ، فهم ، تطبيق(

األهمية 
 النسبية

عدد  رفيةالمستويات المع
 العبارات

 م األبعاد العناصر
 معرفة فهم تطبيق

61% 

11 51،11،3 
58،52،1
،6 

 االتصــــــــال 8

مة
عا
 ال
ت
قا
ال
لع
 ا
رة
دا
إ

 

3 
1  ،5 ،2 
،1  ،11 

 إدارة األزمات 2 - 59

8  ،9  ،
11 

15  ،21 - 5 
بحوث العالقات 

 العامة

6391
% 

- 

36 ،31 ،35 
،32 ،31 
،38 ،81 

،83 

31  ،33 
 ،31 

33 
مفهوم وأهداف 
 العالقات العامة

مة
عا
 ال
ت
قا
ال
لع
 ا
فة
س
فل

 

6 

- - 
12 ،11 
،18 ،19 

،23 
5 

تاريخ وتطور 
 العالقات العامة

3192
% 

- 66  ،61 

39 ،61 
،63 ،11 
،13 ،16 

،26 

 القوانين واللوائح 9
ية
ض
يا
ر
 ال
رة
دا
إل
ا

 

1 

11  ،21 61  ،11 19 5 

طرق تنظيم 
وإدارة 
ات المسابق

 الرياضية

31% 61 ،68 
22،15،16،
69،62،65 

25،21،1
3،11 

36 

 
 
 
م  

عا
 ال
ى
رأ
ال

ر
هو
جم
وال

 

1 

3691
% 

21 ، - 
12 ،11 ،

28 
 شبكة المعلومات 1

ب 
س
حا
ال

ى
آلل
ا

 

5 
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األهمية 
 النسبية

عدد  رفيةالمستويات المع
 العبارات

 م األبعاد العناصر
 معرفة فهم تطبيق

18  ،19 
 ،15 

- - 1 Office 

12 - 29 6 Windows 

291% 
- - 

51 ،53 ،
11 ،13  ،

11 
5 

مصطلحات 
ورموز 
ومعارف 
 رياضية

ا
ية
ض
يا
ر
 ال
فة
قا
لث

 

2 

  56  ،51 6 
تاريخ وأحداث 
 رياضية

191% 
- - 

51 ،55 ،
16 ،18 

1  

ت 
ما
لو
مع
ال

مة
عا
ال

 

1 
   83  

 مفتاح التصحيح وزمن المقياس النهائى :
( 83تم تصميم مفتاح لتصحيح مفردات المقياس فى صورته النهائية  

 ( .9عبارة بطريقة مرتبة ويظهر ذلك فى مرفق  
من التجريبثثى : هثثو عبثثارة عثثن حسثثاب الثثزمن الثثذى اسثثتغرقه أول مختبثثر الثثز

انتهثثى مثثثن اإلجابثثثة علثثثى مفثثثردات المقيثثثاس وكثثثذلك أخثثثر 
 مختبر .

بتحديد زمن المقياس فى صورته النهائية من خالل جمع  قمناالزمن المناسب: 
الثثثزمن الثثثذى اسثثثتغرقه أول وأخثثثر مبحثثثوث  مختبثثثر( ثثثثم 

المقيثثاس كمثثا يوضثثحه  اسثثتخراج المتوسثثط الحسثثابى لثثزمن
 ( .61جدول  
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 (61جدول  
 المتوسط الحسابى لزمن المقياس فى صورته النهائية 

الزمن 
 المناسب

 المجموع

 الزمن التجريبى

زمن 
المقياس 
 المعرفى

زمن إجابة أخر 
هى ـمن ان

 المقياس

زمن إجابة أول 
هى ـمن ان

 المقياس

 دقيقة 51
99 
 دقيقة

 دقيقة 13 دقيقة 58

 ى درجات المقياس المعرفى فى صورته النهائية  ميزان التقييم( :مستو
( يوضح مستوى درجات المقياس المعرفى فى صورته 65جدول  

 النهائية .
 (65جدول  

 تحديد مستوى درجات المقياس المعرفى فى صورته النهائية

النســــــــبة 
 المئــــــوية

 م المســــــتويات الدرجـــــــــــــــــــة

 3 ممتاز 83:  29 311%:  85%

 6 جيد جدا   28:  23 81999%:  15%

 1 جيد 21:  51 11999%:  25%

 1 مقبول 56:  11 21999%:  51%

 5 ضعيف  راسب( 11أقل من  %51أقل من 

 
 تطبيق المقياس فى صورته النهائية :

بتطبيثثثق المقيثثثاس فثثثى صثثثورته النهائيثثثة علثثثى العينثثثة األساسثثثية  قمنثثثا
( للفئثثة األولثثى 31( خمسثثون أخصثثائى عالقثثات عامثثة مثثنهم  51م  وعثثدده
( للفئة الثالثة وذلك لقياس مستوى التحصيل المعرفى 31( للفئة الثانية و 61و 

 لديهم .
اسثثثتمارة االحتياجثثثات الوظيفيثثثة ألخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة بالهيئثثثات  -ب

 الرياضية :
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 خطوات بناء االستمارة : -
 تحديد الهدف : -3

تمثل فى التعرف على احتياجثات وظيفثة أخصثائى العالقثات العامثة وي
 بالهيئات الرياضية .

 تحديد محاور وعبارات االستمارة : -6
فثثثى تحديثثد محثثاور وعبثثثارات االسثثتمارة علثثى دراسثثثة  ناوقثثد اعتمثثد

 وتحليل المعلومات فى ثالث مصادر هى :
تخصصثين المقابلة الشخصية مع ذوى الخبرة والثرأى مثن األسثاتذة الم -أ

 فى مجال العالقات العامة .
 المراجع العلمية المتخصصة فى مجال العالقات العامة . -ب
الدراسثثات والبحثثوث السثثابقة التثثى تناولثثت العالقثثات العامثثة وأخصثثائى  -ج

 العالقات العامة .
إلثى المحثاور األساسثية لالسثتمارة وفقثا  لمثا  ناوفى ضوء ما سثبق توصثل

 يلى :
 .الصفات الشخصية والبدنية  -
 الصفات النفسية واالجتماعية . -
 القدرات العقلية والمهارات اإلبداعية . -
 المستوى العلمى . -

بدراسة كل محور بطريقة مفصلة لتحديثد الصثفات التثى يجثب  قمناثم 
 أن يشملها كل محور وذلك وفقا  لما يلى :

 المحور األول : الصفات الشخصية والبدنية .
 من : ( تسعة مفردة تتض9ويشمل المحور  

عتثثثدال القامثثثة ، إ سثثثماحة الوجثثثه ، رقثثثة الحثثثديث ، حسثثثن المظهثثثر، 
الحماس والنشاط ، اللياقة البدنية ، قوة التحمثل ، التمتثع بصثحة جيثدة ، التمتثع 

 باألخالق الحميدة( .
 المحور الثانى : الصفات النفسية واالجتماعية .

 ( خمسة عشر مفردة تتضمن : 35ويشمل المحور  
إلقنثاع ، القثدرة علثى إقامثة عالقثات ، القثدرة علثى فهثم  القدرة علثى ا

اآلخرين القدرة على تقدير المواقف ، القدرة على تحمل المسئولية ، اإلحساس 
بثثاآلخرين  التعثثاون مثثع الثثزمالء ، القثثدرة علثثى استشثثارة األفثثراد ، تقبثثل النقثثد 
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نفس ، التفاؤل ، الثقثة بثالنفس ، عثدم التثردد ، االعتمثاد علثى الث  بصدر رحب 
 القدرة على ضبط االنفعاالت ، القدرة على القيادة( .

 المحور الثالث : القدرات العقلية والمهارات اإلبداعية .
 الثثذكاء ، المالحظثثة  قثثوة مفثثردة عشثثر أربعثثة (31  المحثثور ويشثثمل

 التفكيثر على القدرة ، األمور على الصائب الحكم على القدرة ، التصرف وحسن

 القثرار اتخثاذ على القدرة ، المواقف إدراك على القدرة ، قلىالع االتزان  الواعى

 ، اإللقثثاء علثثى القثثدرة ، الحثثديث فثثى اللباقثثة ، الخصثثب الخيثثال  اإلطثثالع حثثب ،
 فنثون علثى التعثرف ، الطباعثة فنثون على التعرف ، الجيد االستماع على القدرة

 . الجرافيك(
 المحور الرابع : المستوى العلمى .

( أربعة عشر مفردة تتضمن :  مهارات وأساليب 31ويشمل المحور  
االتصال ، علم النفس العام ، علم النفس الرياضى ، علم االجتماع العام ، علثم 
االجتماع الرياضثى، اإلعثالم الرياضثى ، التسثويق الرياضثى، أسثاليب البحثث 
العلمى  علثم اإلدارة الرياضثية ، علثوم الحاسثب اآللثى ، اللغثة العربيثة ، اللغثة 

 األجنبية ، الثقافة الرياضية ، الثقافة العامة( .
 صدق االستمارة : -1

يقصد بصدق االستمارة أن تقيس ما وضعت من أجلثه ولقيثاس صثدق 
 :  نااالستمارة استخدم

 : المختصينصدق  -
بعثرض االسثتمارة علثى مجموعثة مثن الخبثراء  قمنثاوللتحقق من ذلك 

سثثثبة االسثثثتمارة مثثثن حيثثثث ( وذلثثثك للتعثثثرف علثثثى منا3( خبيثثثر مرفثثثق  33 
 الصيارة والوضوح والشمول والدقة العلمية .
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 ( يوضح ذلك : 62وجدول  
 (62جدول  

 النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء فى عبارات استمارة احتياجات وظيفة
 ( 33 ن =   اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية 

 العبــــــارات

 م العبارةرق 3 6 1 1 5 2 1 8 9

الصفات 
الشخصية 
 والبدنية

 تكرارها 31 31 9 33 8 33 31 33 31

91
91
9
% 

31
1
% 

919
19
% 

31
1
% 

16
91
1
% 

31
1
% 

83
98
6
% 

919
19
% 

919
19
% 

النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة 3 6 1 1 5 2 1 8 9

الصفات 
االجتماعية 
 والنفسية

 تكرارها 9 33 8 33 33 9 9 31 8

16
91
1
% 

919
19
% 

839
86
% 

839
86
% 

31
1
% 

31
1
% 

16
91
1
% 

311
% 

839
86
% 

النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة 31 33 36 31 31 35   

 تكرارها 33 8 33 31 33 8   

   
169
11
% 

31
1
% 

91
91
9
% 

31
1
% 

16. 
11
% 

31
1
% 

النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة 3 6 1 1 5 2 1 8 9

القدرات 
العقلية 
والمهارت 
 االبداعية

 تكرارها 33 33 9 9 31 8 33 33 9

83
98
6
% 

31
1
% 

31
1% 

169
11
% 

91
91
9
% 

83
98
6
% 

83
98
6
% 

311
% 

31
1
% 

النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة 31 33 36 31 31    
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 العبــــــارات

 تكرارها 9 9 31 8 33    

    
31
1
% 

16
91
1
% 

91
91
9
% 

83. 
86
% 

839
86
% 

النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة 3 6 1 1 5 2 1 8 9

المستوى 
 العلمى

 تكرارها 33 8 33 33 9 9 31 33 9

83
98
6
% 

31
1
% 

919
19
% 

839
86
% 

83
98
6
% 

31
1
% 

31
1
% 

169
11
% 

31
1
% 

النسبة 
 المئوية

31 31 
36 33 

 رقم العبارة 31
 أ ب ج د أ ب

 تكرارها 33 33 9 9 31 33 9 31 8

16
91
1
% 

919
19
% 

839
86
% 

31
1
% 

91
91
9
% 

83
98
6
% 

83
98
6
% 

311
% 

31
1
% 

النسبة 
 المئوية

 ( ما يلى :62من جدول  يتضح 
تراوحثثت النسثثبة المئويثثة ألراء السثثادة الخبثثراء فثثى عبثثارات اسثثتمارة  

( %311:  %16911مثثا بثثين   ةاحتياجثثات وظيفثثة اخصثثائى العالقثثات العامثث
فأكثر من مجموع أراء السادة  %11وبذلك حصلت جميع العبارات على نسبة 

 الخبراء . 
 ـ الصدق الذاتى :

اتى لالسثثتمارة وذلثثك عثثن طريثثق إيجثثاد الجثثذر تثثم حسثثاب الصثثدق الثثذ 
التربيعى لمعامل الثبات وهذا يفيد فى تحديد النهاية العظمى لمعامالت الصثدق 
التجريبي والصدق العاملى بمعنى أن الحد األعلثى لمعامثل الصثدق ال يتجثاوز 

 ( يوضح ذلك . 61صدقه الذاتى ، والجدول  
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 (61جدول  
 استمارة احتياجات وظيفة معامالت الصدق الذاتى لمحاور

 (31 ن =    اخصائى العالقات العامة 

معامل الصدق 
 الذاتى

 المحاور وحدة القياس

 نيةالصفات الشخصية والبد درجة 1985

 الصفات االجتماعية والنفسية درجة 1988

 بداعيةالقدرات العقلية والمهارت اإل درجة 1991

 المستوى العلمى درجة 1996

   1915( ومسثتوى داللثة  8قيمة  ر( الجدولية عند درجة حريثة = )
19216 
 ( ما يلى :68يتضح من جدول  

جثثثات وظيفثثثة ـثثث تراوحثثثت معثثثامالت الصثثثدق الثثثذاتى لمحثثثاور اسثثثتمارة احتيا
( وهثى معثامالت ارتبثاط  1996:  1985أخصائى العالقثات العامثة مثا بثين   

 دالة إحصائيا  مما يشير إلى صدق االستمارة .
 ـ الثبات :1

 قمنثالحساب ثبات استمارة احتياجات وظيفة أخصائى العالقات العامة  
ة ( عشثثر31باسثثتخدام طريقثثة معامثثل ألفثثا كرونبثثاخ وذلثثك علثثى عينثثة قوامهثثا  

أخصثائيين عالقثات عامثة مثثن نفثس عينثة البحثثث   اخصثائى العالقثات العامثثة 
 ( يوضح ذلك .68الفئة األولى ( والجدول  
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 (68جدول  
 معامالت الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ لمحاور استمارة

 (31 ن =  احتياجات وظيفة أخصائى العالقات العامة 

 المحاور وحدة القياس معامل ألفا

 الصفات الشخصية والبدنية درجة 1916

 الصفات االجتماعية والنفسية درجة 1911

 بداعيةالقدرات العقلية والمهارات اإل درجة 1982

 ستوى العلمىالم درجة 1985

   1915( ومسثتوى داللثة  8قيمة  ر( الجدولية عند درجة حريثة = )
19216 

 ( ما يلى :68يتضح من جدول    
  تراوحت معامالت الثبات لمحاور استمارة احتياجات وظيفة أخصثائى

( وهى معامالت ارتباط دالة  1985:  1916العالقات العامة ما بين   
 الستمارة .إحصائيا  مما يشير إلى ثبات ا

 التطبيق النهائى لالستمارة . -5
( قثام بتطبيقهثا 33للصورة النهائيثة لالسثتمارة مرفثق   نابعد أن توصل

( أخصائى عالقات عامة  الفئة األولثى( بهثدف 66على عينة البحث وقوامها  
 التعرف على احتياجات وظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية .

ينة بالطريقة العمدية من الفئة األولثى وذلثك باعتبثارهم ا العرنولقد اخت
 الفئة األكثر خبرة فى هذا المجال . 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة :

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية : 
خ المتوسط الحسابى ـ الوسيط ـ االنحراف المعيارى ـ معامثل االلتثواء   

(  ـ معامل السهولة ـ معامل الصعوبة ـ معامثل ـ  معامل االرتباط ـ اختبار  ت
التمييز ـ معادلة سبيرمان وبراون ـ  معامل ألفثا كرونبثاخ ـ مربثع كثا ـ النسثبة 

 المئوية خ . 
برنامه  نا( كما استخدم1915مستوى داللة عند مستوى   يناوقد ارتض 
Spss . لحساب بعض المعامالت اإلحصائية 
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 الثالث الفصل 
 ئى العالقات العامة احتياجات أخصا

 
 أوال  : عرض النتائه :

 ـ اإلجابة على التساؤل األول والذى ينص على :

 ما هى الجوانب المعرفية التى يجب أن تتوافر فى المقياس المعرفى و 
ولقد تم اإلجابثة علثى هثذا التسثاؤل مثن خثالل اإلجثراءات والخطثوات 

ن المقياس من حيث حسثاب خ والتى تضمنت تقني خ الفصل الثاني بها قمناالتى 
معامل السثهولة والصثعوبة والتميثز والصثدق والثبثات والتثى يوضثحها جثدول 

كمثثثثثثا يتضثثثثثثح مثثثثثثن  ،(63( ،  61( ،  39( ،  38( ،  35( ،  31( ،  5 
توصثل إلثى الجوانثب المعرفيثة التثى يجثب أن تتثوفر لثدى  ناالجداول السابقة أن

( 1التثثى يوضثثحها جثثدول  أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية و
 وهى : 
 .إدارة العالقات العامة  -3
 .فلسفة العالقات العامة  -6
 .اإلدارة الرياضية  -1
 .الرأى العام والجمهور -1
 .الحاسب اآللى -5
 .الثقافة الرياضية -2
 .المعلومات العامة -1

ذلك إلى أن أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية البد  ناويعزو
الحصائل المعرفية حتى يتسنى له القيام بعمله على أن تتوفر لديه مجموعة من 

 أكمل وجه وفى أحسن صورة وتتمثل هذه الحصائل فيما يلى : 
حصائل معرفية مرتبطثة بمجثال وعلثوم العالقثات العامثة وإلثى تضثمنتها  -3

 محاور : 
 إدارة العالقات العامة  -
 فلسفة العالقات العامة -
 الرأى العام والجمهور -

 بطة بالمجال الرياضى والتى تضمنتها محاور : حصائل معرفية مرت -6
 اإلدارة الرياضية  -
 الثقافة الرياضية -
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حصثثائل معرفيثثة مرتبطثثة بثثبعض الجوانثثب األخثثرى والتثثى تفيثثد أخصثثائى  -1
العالقات العامة فثى عملثه بالعالقثات العامثة فثى الهيئثات الرياضثية والتثى 

 تضمنتها محاور : 
 علوم الحاسب اآللى  -
 مة المعلومات العا -

( وعلثى عجثوة 5م  3991وهذا مثا يتفثق مثع دراسثة أشثرف صثبحى 
م 3915( ومحمثود عسثاف 29م  3999( ومحمد منير حجثاب 15م  3981

( حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن أخصائى العالقثات العامثة يجثب أن 13 
يكثثون ذا خبثثرة ودرايثثة بكثثل صثثغيرة وكبيثثرة فثثى أعمثثال منظمتثثه وأن رجثثل 

الهيئثثات الرياضثثية البثثد أن يجمثثع مثثا بثثين صثثفات رجثثل  العالقثثات العامثثة فثثى
العالقثثثات العامثثثة وبثثثين التأهيثثثل الفنثثثى فثثثى علثثثوم العالقثثثات العامثثثة واإلدارة 
الرياضثثية كمثثا أكثثدت هثثذه الدراسثثات علثثى أنثثه بقثثدر مثثا تتحقثثق هثثذه الشثثروط 
والمواصفات فى أخصائى العالقات العامة بالهيئثات الرياضثية بقثدر مثا يمكثن 

 قدار النجاح الذى تحققه الهيئة أو المؤسسة التى يعمل بها . التنبؤ بم
إلى تحديد األهميثة النسثبية للجوانثب المعرفيثة التثى يجثب  ناكما توصل

أن تتثوفر لثدى أخصثثائى العالقثات العامثثة بالهيئثات الرياضثثية والتثى يجثثب أن 
 يشملها المقياس المعرفثى ألخصثائى العالقثات العامثة بالهيئثات الرياضثية عثن
طريق تحديد األهمية النسبية لمحاور المقياس والعناصثر الفرعيثة لكثل محثور 

( والشثثكل التثثالى يوضثثح الترتيثثب الهرمثثى لهثثذه 2والتثثى أوضثثحها جثثدول  
 الجوانب طبقا  ألهميتها النسبية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1شكل  
 إدارة العالقات العامة

 المعلومات العامة

 الثقافة الرياضية

 الحاسب اآللى

 الرحى العام والجمهور

 اإلدارة الرياضية

 العامةالعالقات فلسفة 

 
 

  274 % 
 

     272% 
 

        1472 % 
 

                12% 
 

                       1.72 % 
 

                              4174% 
 

42% 
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الترتيب الهرمى للجوانب المعرفية التى يجب أن يشملها المقياس المعرفى 
 ألخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية

 (1ويتضح من شكل  
حصول محور إدارة العالقات العامة على المستوى األول بأهميثة نسثبية  -

61% 
               حصثثول محثثور فلسثثفة العالقثثات العامثثة علثثى المسثثتوى الثثثانى بأهميثثة  -

 %6391نسبية 
بأهميثثة نسثثبية  حصثثول محثثور اإلدارة الرياضثثية علثثى المسثثتوى الثالثثث -

3192% 
حصول محور الرأى العام والجمهور على المستوى الرابع بأهمية نسبية  -

31% 
حصثثول محثثور الحاسثثب اآللثثى علثثى المسثثتوى الخثثامس بأهميثثة نسثثبية  -

3691% 
حصثثول محثثور الثقافثثة الرياضثثية علثثى المسثثتوى السثثادس بأهميثثة نسثثبية  -

291% 
ع بأهميثثة نسثثبية حصثثول محثثور المعلومثثات العامثثة علثثى المسثثتوى السثثاب -

191% 
 ذلك إلى أن : ناويعزو

محثثور إدارة العالقثثات العامثثة والثثذى يتضثثمن عناصثثر  االتصثثال ـ 
بحثوث العالقثثات العامثة ـ إدارة األزمثات( يعتبثثر مثن األنشثثطة الرئيسثية التثثى 
يجب أن تقوم بها إدارة العالقات العامة فى الهيئات الرياضية لذلك جاءت فثى 

 نب المعرفية التى يجب أن يشملها المقياس . المستوى األول للجوا
( وعلثثى عجثثوة 6م  3928وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة إبثثراهيم إمثثام 

م  6113( ونهثاد العربثى 15م  3993( وممدوح بسيونى بيلى 12م  3985
( والتثثى أشثثارت إلثثى أن تحقيثثق االتصثثاالت الداخليثثة والخارجيثثة وكثثذل 18 

العالقات العامة أهمية داخل الهيئثات  إجراء البحوث يعتبروا من أكثر وظائف
 المختلفة . 

كما أن إدارة العالقات العامة بصفة عامة وأخصثائى العالقثات العامثة 
بصفة خاصة يقع على عاتقهم العبء األكبثر عنثد حثدوث األزمثة خاصثة وأن 
األزمة ررم أنها مشكلة إدارية إال أنها سرعان مثا تتحثول إلثى حثدث إعالمثى 

اإلعثالم بنقثل أخبارهثا وهثو مثا يعثرف بالرؤيثة الجماهيريثة  حيث تهتم وسائل



112 
 

ألعمثثال الهيئثثة أو المنظمثثة األمثثر الثثذى يتطلثثب أن يكثثون أخصثثائى العالقثثات 
 العامة ملما  بفنون اإلعالم واالتصال الالزمين للتعامل مع األزمة . 

( والتثثى 51م  6116وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة كريمثثان محمثثد فريثثد 
ارس العالقات العامة البد أن يكون ملما  بالجوانثب اإلداريثة أشارت إلى أن مم

 واالتصالية التى تؤثر على كفاءة إدارة األزمة من الناحية اإلعالمية . 
ثثثم يثثأتى فثثى المسثثتوى الثثثانى محثثور فلسثثفة العالقثثات العامثثة والتثثى 
يتشعب منه عناصر  تاريخ العالقات العامة ـ مفهوم وأهداف العالقات العامة( 

رى أن هذا المحور جاء فى هذا المستوى المتقثدم حيثث حصثل علثى أهميثة نو
وهى نسبة تكاد تكون متقاربثة مثع نسثبة المحثور األول وهثى  %6391نسبية 
( 1أثنثثثاء عثثثرض المحثثثاور علثثثى الخبثثثراء مرفثثثق   نثثثاكثثثذلك قثثثد الحظ 61%

اخثثتالف أراء بعثثض الخبثثراء مثثن حيثثث تبثثادل ترتيثثب المحثثور األول والثثثانى 
ألهميثثة النسثثبية ممثثا يثثدل علثثى أهميثثة المحثثورين باعتبارهمثثا جثثانبين طبقثثا  ل

 أساسيين لعمل أخصائى العالقات العامة . 
ا ذلثثك إلثثى أن أخصثثائى العالقثثات العامثثة البثثد أن يكثثون ملمثثا  نثثويعزو

بأهداف ومفهوم العالقات العامة وقادرا  على الفصل وتجاوز الخلط بين مفهوم 
ووظائفهثثثا والمصثثثطلحات األخثثثرى كبيثثثرة الشثثثبه العالقثثثات العامثثثة وأهثثثدافها 

بمفهوم العالقات العامة مثل الدعاية واإلعالن واإلعالم والتسويق حيث يتسنى 
له القيام بعمله على أكمل وجه خاصة وأن العالقات العامثة مثن المفثاهيم التثى 

 تتصف تداخلها مع المفاهيم السابق ذكرها . 
( والتثى أشثارت 61م   3991وهذا ما يتفق مع دراسة سوزان أحمثد 

إلثثثى أن هنثثثاك قصثثثور فثثثى الثثثدور الثثثذى تلعبثثثه إدارة العالقثثثات العامثثثة داخثثثل 
المؤسسثات التعليميثة وأرجعثت سثبب هثثذا القصثور إلثى نقثص الثوعى بمفهثثوم 
وأهداف العالقات العامة واألسس العلمية للتخطيط لها لدى أخصائى العالقثات 

 العامة. 
حثثور اإلدارة الرياضثثة والثثذى يشثثمل وأشثثتمل المسثثتوى الثالثثث علثثى م

عناصر  القوانين واللثوائح المنظمثة للهيئثات الرياضثية ـ طثرق تنظثيم وإدارة 
ويعتبثر هثذا المحثور مثن المحثاور التثى  %3192المسابقات الرياضية( بنسبة 

حصلت على مسثتوى متقثدم مثن المحثاور السثبعة خاصثة وأنثه يعتبثر المحثور 
الحصثثثائل المعرفيثثثة المرتبطثثثة بالمجثثثال  األول فثثثى المحثثثاور التثثثى تناولثثثت

 الرياضى . 
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ذلثثثك إلثثثى ضثثثرورة أن يكثثثون أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة   نثثثاويعزو
بالهيئات الرياضية ملما  بالقوانين واللثوائح المنظمثة لهثذه الهيئثات حتثى يكثون 
قادرا  على تحقيق االتصال بين هذه الهيئات على أكمل وجه حيث أنه من رير 

م أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالعمثثل علثثى تحقيثثق أهثثداف هثثذه المعقثثول أن يقثثو
 ال يعى أو يدرك القوانين واللوائح المنظمة لها.  الهيئات وهو

( والتثى أشثارت 5  م 3991وهذا ما يتفق مع دراسة أشرف صثبحى 
إلى أن أخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية البد وأن يكون بجانثب 

ت العامثثة أن يكثثون ملمثثا  بطبيعثثة الهيئثثة التثثى يعمثثل بهثثا إلمامثثه بفنثثون العالقثثا
خاصة وأن إلمام أخصثائى العالقثات العامثة بالنثادى وتكثوين أنشثطته وطبيعثة 

أو باالتحاد الرياضى وعالقته باالتحادات األخرى وببثاقى الهيئثات  ممارستها 
مثة الرياضية األخرى وأهداف تكوينها كلها من متطلبات العمل بالعالقثات العا

 فى الهيئات الرياضية . 
أما العنصر الثانى وهو طرق تنظيم وإدارة المسثابقات الرياضثية وقثد 

 جاء بعد عنصر القوانين واللوائح طبقا  لألهمية النسبية للعناصر . 
ذلك إلى أن طبيعة عمل أخصائى العالقثات العامثة بالهيئثات   ناويعزو

دارة المسثثابقات الرياضثثية الرياضثثية تتطلثثب أن يكثثون ملمثثا  بطثثرق تنظثثيم وإ
خاصة  وأن أخصائى العالقات العامة يعتبثر المتحثدث الرسثمى باسثم المنظمثة 
التى يعمل بها وبالتالى يقطع على عاتقه العبء اإلعالمى لهذه الهيئة عثن كثل 
أنشطتها أمام جماهيرها . كما أن من واجبات أخصائى العالقات العامة تحقيق 

ة ومثثن الممكثثن أن يثثتم ذلثثك عثثن طريثثق التثثرويح االتصثثال بثثين جمثثاهير الهيئثث
الرياضى داخل هذه الهيئة األمر الذى يتطلب منه معرفثة طثرق تنظثيم وإدارة 

 المسابقات الرياضية . 
( والتثى أشثارت 61م  6111وهذا ما يتفق مثع دراسثة سثعيد العربثى 

رة إلى أن خريجى كليات التربية الرياضية العاملين بالعالقثات العامثة أكثثر قثد
مثثن خريجثثى الكليثثات المختلفثثة علثثى نشثثر التثثرويح الرياضثثى داخثثل الهيئثثات 

 المختلفة وهذا ما يدل على ضرورة إلمامهم بفنون اإلدارة الرياضية . 
أمثثا المسثثتوى الرابثثع فقثثد أشثثتمل علثثى محثثور الثثرأى العثثام والجمهثثور 

رى حصثول نثطبقا  لألهمية النسبية للمحثاور و %31والذى حصل على نسبة 
أن يأخثذ هثذا  ينن متثوقعكث نثاالمحور على مستوى رير متقثدم خاصثة وأن هذا

المحور مستوى أعلى نظرا  ألهمية دراسثة الثرأى العثام والجمهثور فثى مجثال 
( 69م  3991العالقات العامثة والثذى يتفثق مثع دراسثة طثاهر مرسثى عطيثة 
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( والتى أشارت إلى ضثرورة دراسثة الثرأى العثام والجمهثور 11وعلى الباز  
لعثثاملين بالعالقثثات العامثثة باعتبثثار أن الهثثدف االسثثمى للعالقثثات العامثثة هثثو ل

 االتصال بالجمهور . 
فسر ذلك بأنه نظرا  ألهمية المحاور الثالثثة األوائثل لعمثل أخصثائى نو

العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثة أدى إلثثى أن يكثثون محثثور الثثرأى العثثام 
رق رير كبيثر فثى األهميثة النسثبية والجمهور فى المستوى الرابع وأن كان الف

والمسثثتوى الرابثثع  % 3192بثثين المسثثتوى الثالثثث والثثذى حصثثل علثثى نسثثبة 
ممثا يثدل علثى أهميثة المحثورين والثذى أكثده  %31والذى حصل علثى نسثبة 

 اهثنأيضا  تبادل أراء الخبراء على ترتيب المحور الثالث والرابثع والثذى الحظ
رى أن تقارب النسبة المئويثة آلراء نكما  عند إجراء الدراسات االستطالعية .

دليثل  %61:  %31الخبراء علثى المحثاور األربعثة والتثى تراوحثت مثا بثين 
 على أهمية هذه المحاور لعمل أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية . 
والمستوى الخامس فقد أشتمل على محثور الحاسثب اآللثى وقثد حصثل 

لمحثثاور المقيثثاس وأشثثتمل علثثى  يثثة النسثثبيةطبقثثا  لألهم % 3691علثثى نسثثبة 
 ( . Office – windows- net  عنصر

ذلثثك إلثثى أن أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية   نثثاويعزو
البد أن يكون ملما  بعلوم الحاسب اآللى باعتباره أحدث وسائل االتصال داخثل 

التصاالت أن الهيئات المختلفة خاصة وأن من مظاهر العصر الحديث وثروة ا
يكثثون لكثثل هيئثثة أو منظمثثة موقعثثا  خاصثثا  بهثثا علثثى شثثبكة المعلومثثات الدوليثثة 
ويحتثثوى هثثذا الموقثثع كثثل مثثا يتعلثثق بهثثذه الهيئثثة ومثثن هنثثا كثثان أولثثى األفثثراد 

هو أخصائى العالقات العامة باعتبثاره أكثثرهم خبثرة علثى  بإنشاء هذا الموقع 
أن يكثثون ملمثثا  بعلثثوم وبثثرامه  تحقيثثق هثثذا االتصثثال اإلعالمثثى وبالتثثالى البثثد

الحاسثثب اآللثثى . وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة كريمثثان فريثثد وسثثلوى العثثواولى 
( والتى أشارت إلى أنه من أهم شروط اختيار العاملين فى مجال 51م  3998

العالقات العامة دراسة الحاسب اآللى . ثثم جثاء فثى المسثتوى السثادس محثور 
لثذى يشثمل علثثى عناصثر  تثاريخ وأحثثداث وا %291الثقافثة الرياضثية بنسثثبة 

ذلثثك إلثثى أن   نثثاـثث مصثثطلحات ورمثثوز ومعثثارف رياضثثية( . ويعزو رياضثثية
أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية البثد أن يتمتثع بدرجثة عاليثة مثن 
الثقافثثثة الرياضثثثية خاصثثثة وأن معرفثثثة أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة بالتثثثاريخ 

لرياضثثثية تجعلثثثه قثثثادرا  علثثثى تحقيثثثق الرياضثثثى وبالمصثثثطلحات والرمثثثوز ا
االتصال الفعال داخل وخارج الهيئات الرياضية وكذلك القيام بعمله على أكمل 
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وجثثثه وفثثثى أحسثثثن صثثثورة . ويثثثأتى فثثثى المسثثثتوى السثثثابع واألخيثثثر محثثثور 
طبقثثثا  لألهميثثثة النسثثثبية لمحثثثاور المقيثثثاس  % 191المعلومثثثات العامثثثة بنسثثثبة 

فيه أن أخصائى العالقات العامة فى الهيئات ذلك إلى أنه مما ال شك   ناويعزو
الرياضية أكثر الناس احتكاكا  بالجماهير الخارجية للمنظمة األمر الذى يتطلب 
ضرورة أن يظهثر بثالمظهر الالئثق الثذى يتمتثع بدرجثة عاليثة مثن الثقافثة فثى 
مختلثثثف المجثثثاالت وكثثثذلك عمثثثل أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة وإشثثثرافه علثثثى 

الداخليثثة والخارجيثثة تتطلثثب ضثثرورة إلمامثثه بالمعلومثثات  البعثثثات الرياضثثية
والمعثثارف المرتبطثثة بثثالبالد واألمثثاكن التثثى يسثثافر إليهثثا كمعرفتثثه بعمالتهثثا 
 وعواصمها وأعالمها ورؤسائها . مما يسهل له القيام بعمله بكفاءة عالية .

 ـ اإلجابة على التساؤل الثانى والذى ينص على :
 (69جدول  

 لضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس نقاط القوة وا
 لدى اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية فى محور 

 (51 ن=  إدارة العالقات العامة

 المحور

 العينة ككل الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

النسبة 
المئوية
% 

 التقدير
النسبة 
المئوية 
% 

 التقدير
النسبة 
 المئوية
% 

 التقدير
النسبة 
المئوية 
% 

 التقدير

إدارة 
العالقا
ت 
 العامة

 11911 مقبول 26951 مقبول 58986 االتصال
ضعي
 ف

 مقبول 52915

بحوث 
العالقا
ت 
 العامة

11951 
ضعي
 ف

12919 
ضعي
 ف

11911 
ضعي
 ف

11981 
ضعي
 ف

إدارة 
 األزمات

 11991 مقبول 55988
ضعي
 ف

11911 
ضعي
 ف

18911 
ضعي
 ف

الدرجة 
ة الكلي
 للمحور

 16933 مقبول 56921 مقبول 51981
ضعي
 ف

 مقبول 51995
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 ( ما يلى :69يتضح من جدول  
  ) حصول أخصائى العالقات العامثة بالفئثة األولثى علثى مسثتوى   مقبثول

على مستوى   ضعيف ( فثى فى عناصرخ االتصال ـ إدارة األزمات خ ، و
بثثول ( فثثى خ بحثثوث العالقثثات العامثثة خ ، وعلثثى مسثثتوى    مقعنصثثر خ

 الدرجة الكلية للمحور خ .
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة الثانية على مستوى   مقبول ( فى

عنصثثر خ االتصثثال خ ، وعلثثى مسثثتوى   ضثثعيف ( فثثى محثثاور خ بحثثوث 
 العالقات العامة 

  ) حصول أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثالثثة علثى مسثتوى   ضثعيف
خ االتصثثال ـ بحثثوث العالقثثات العامثثة ـ إدارة فثثى جميثثع العناصثثر وهثثى 

 األزمات خ  وعلى مستوى   ضعيف ( فى خ الدرجة الكلية للمحور خ . 
  حصثثثثول أخصثثثثائى العالقثثثثات العامثثثثة خ العينثثثثة الكليثثثثة خ علثثثثى مسثثثثتوى

  مقبثثثول ( فثثثى عنصثثثر خاالتصثثثال خ ، وعلثثثى مسثثثتوى   ضثثثعيف ( فثثثى 
خ ، وعلثثثى مسثثثتوى عناصثثثر خ بحثثثوث العالقثثثات العامةثثثـ إدارة األزمثثثات

  مقبول ( فى خالدرجة الكلية للمحور خ .
 (11جدول  

 نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس 
 لدى اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية 

 (51 ن=  محور فلسفة العالقات العامة فى

 المحور

 العينة ككل الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى
النسبة 
المئوية 
% 

التقدي
 ر

النسبة 
المئوية 
% 

التقدي
 ر

النسبة 
المئوية 
% 

التقدي
 ر

النسبة 
المئوية 
% 

التقدي
 ر

فلسفة 
العالقا
ت 
 العامة

تاريخ 
وتطور 
العالقا
ت 
 العامة

ضعي 16915
ضعي 11981 ف

ضعي 12911 ف
ضعي 11911 ف

 ف

مفهوم 
وأهدا
ف 
العالقا
ت 
 العامة

ضعي 16911 قبولم 21911 جيد 29956
 مقبول 21911 ف
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الدرجة 
الكلية 
 للمحور

ضعي 11921 مقبول 51915 مقبول 23911
 مقبول 51988 ف

 ( ما يلى :11يتضح من جدول  
  ) حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة األولثثى علثثى مسثثتوى   جيثثد                 

                   عيف( فى عنصرخ مفهوم وأهثداف العالقثات العامثة خ وعلثى مسثتوى  ضث
                 فى عنصر خ تاريخ وتطور العالقات العامة خ ، وعلى مستوى    مقبول ( 

 فى خ الدرجة الكلية للمحور خ .
  ) حصول أخصثائى العالقثات العامثة بالفئثة الثانيثة علثى مسثتوى   مقبثول               

وعلثثثثى مسثثثثتوى فثثثثى عنصثثثثر خ مفهثثثثوم وأهثثثثداف العالقثثثثات العامثثثثة خ ، 
خ ، وعلثثثى  فثثثى عنصثثثر خ تثثثاريخ وتطثثثور العالقثثثات العامثثثة   ضثثثعيف (

 الدرجة الكلية للمحور خ .مستوى    مقبول ( فى خ
  ) حصول أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثالثثة علثى مسثتوى   ضثعيف             

مفهوم وأهداف  -فى جميع العناصر وهى خ تاريخ وتطور العالقات العامة
قثثات العامثثة خ ، وعلثثى مسثثتوى    ضثثعيف ( فثثى خ الدرجثثة الكليثثة العال

 للمحور خ . 
  حصثثثثول أخصثثثثائى العالقثثثثات العامثثثثة خ العينثثثثة الكليثثثثة خ علثثثثى مسثثثثتوى

  مقبول ( فى عنصر خ مفهوم وأهداف العالقات العامة خ ، وعلى مستوى 
خ ، وعلثثثى  فثثثى عنصثثثر خ تثثثاريخ وتطثثثور العالقثثثات العامثثثة   ضثثثعيف (
 الدرجة الكلية للمحور خ .فى خ  ول (مستوى    مقب
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 (13جدول  
 نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس 

 لدى اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية 
 (51محور اإلدارة الرياضية  ن=  فى

 المحور

 العينة ككل الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى
بة النس

المئوية 
% 

التقد
 ير

النسبة 
المئوية 
% 

التقد
 ير

النسبة 
المئوية 
% 

التقد
 ير

النسبة 
المئوية 
% 

التقد
 ير

اإلدارة 
الريا
 ضية

القوانين 
واللوائح 
المنظمة 
للهيئات 
الرياض
 ية

ضعي 11911 مقبول 58991 جيد 29968
 مقبول 59911 ف

طرق 
تنظيم 
وإدارة 
المسابقا
ت 
الرياض
 ية

ضعي 12992 مقبول 23938
ضعي 11911 ف

 مقبول 53961 ف

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

ضعي 11951 مقبول 51922 جيد 22919
 مقبول 52911 ف

 ( ما يلى :13يتضح من جدول  
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة األولى على مسثتوى   جيثد ( فثى

عنصر خ القوانين واللوائح المنظمة للهيئات الرياضثية خ ، وعلثى مسثتوى 
مقبثثول ( فثثى عنصثثر خ طثثرق تنظثثيم وإدارة المسثثابقات الرياضثثية خ ،   

 وعلى مستوى    جيد ( فى خ الدرجة الكلية للمحور خ .
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة الثانية على مستوى   مقبول ( فى

عنصر خ القوانين واللوائح المنظمة للهيئات الرياضثية خ ، وعلثى مسثتوى 
خ طثثرق تنظثثيم وإدارة المسثثابقات الرياضثثية خ ،   ضثثعيف ( فثثى عنصثثر 

 وعلى مستوى    مقبول ( فى خ الدرجة الكلية للمحور خ .
  ) حصول أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثالثثة علثى مسثتوى   ضثعيف

فى جميع العناصر وهى خ القوانين واللوائح المنظمة للهيئثات الرياضثية ـ 
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ية خ ، وعلثى مسثتوى    ضثعيف ( طرق تنظيم وإدارة المسابقات الرياضث
 فى خ الدرجة الكلية للمحور خ . 

  حصثثثثول أخصثثثثائى العالقثثثثات العامثثثثة خ العينثثثثة الكليثثثثة خ علثثثثى مسثثثثتوى
  مقبول ( فى جميع العناصر وهثى خ القثوانين واللثوائح المنظمثة للهيئثات 
الرياضثية ـ طثرق تنظثيم وإدارة المسثابقات الرياضثية خ ، وعلثى مسثثتوى 

 خ الدرجة الكلية للمحور خ .  مقبول ( فى 
 (16جدول  

 نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس 
 لدى اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية 

 (51لى  ن= محور الحاسب اآلفى 

 المحور
 العينة ككل الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

النسبة 
 المئوية %

 يرالتقد
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير

الحاسب 
 االلى

net 55988 جيد 22951 جيد 16951 جيد 13911 مقبول 

wind 58986 جيد 28911 جيد 11911 جيد 11993 مقبول 

offic 15931 ضعيف 12921 مقبول 21911 ضعيف 16911 ضعيف 

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

 مقبول 21966 جيد 21918 مقبول 26916 مقبول 56991

 
 ( ما يلى :16يتضح من جدول  

  ) حصول أخصائى العالقات العامثة بالفئثة األولثى علثى مسثتوى   مقبثول
خ ، وعلى مستوى   ضعيف ( فثى عنصثر خ   windـ  netفى عناصرخ 

office ر خ .خ ، وعلى مستوى    مقبول ( فىخ الدرجة الكلية للمحو 
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة الثانيثة علثى مسثتوى   جيثد ( فثى

خ خ ، وعلثى مسثتوى   ضثعيف ( فثى عنصثر خ  windـ  netعناصر خ 
office خ الدرجة الكلية للمحور خ .  خ ، وعلى مستوى    مقبول ( فى 

  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة الثالثثة علثى مسثتوى   جيثد ( فثى
خ ، وعلثثثى مسثثثتوى   مقبثثثول ( فثثثى عنصثثثر خ  winـ  netصثثثر خ عنا

office  . خ ، وعلى مستوى    جيد ( فى خ الدرجة الكلية للمحور خ 
  ) حصول أخصائى العالقات العامة خ العينة الكليثة خ علثى مسثتوى   جيثد

خ ، وعلى مستوى   ضعيف ( فثى عنصثر خ  windـ  netفى عناصر خ 
office    مقبول ( فى خ الدرجة الكلية للمحور خ . خ ، وعلى مستوى 
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 (11جدول  
 نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس 

 لدى اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية 
 (51محور الثقافة الرياضية  ن=  فى

 المحور

 العينة ككل  الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى
ة النسب

المئوية 
% 

 التقدير 
النسبة 
المئوية 
% 

 التقدير 
النسبة 
المئوية 
% 

 التقدير 
النسبة 
المئوية 
% 

 التقدير 

الثقافة 
الريا
 ضية

مصطلحا
ت 
ورموز 
ومعارف 
 رياضية

 مقبول 58911 مقبول 51911 مقبول 56931 جيد 29913

تاريخ 
وأحداث 
 رياضية

23912 
مقبو
 ل

13911 
ضعي
 ف

11911 
ضعي
 ف

18911 
ضعي
 ف

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

 19911 جيد 21961
ضعي
 ف

 مقبول 55911 مقبول 51911

 ( ما يلى :11يتضح من جدول  
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة األولى على مسثتوى   جيثد ( فثى

عنصثثثر خ مصثثثطلحات ورمثثثوز ومعثثثارف رياضثثثية خ ، وعلثثثى مسثثثتوى 
وعلثثى مسثثتوى   مقبثثول ( فثثى عنصثثر خ تثثاريخ وأحثثداث رياضثثية خ  ، 

   جيد ( فى الدرجة الكلية للمحور.
  حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة الثانية على مستوى   مقبول ( فى

مصثثثطلحات ورمثثثوز ومعثثثارف رياضثثثية خ ، وعلثثثى مسثثثتوى خعنصثثثر 
  ضثثثعيف ( فثثثى عنصثثثر خ تثثثاريخ وأحثثثداث رياضثثثية خ وعلثثثى مسثثثتوى 

   ضعيف ( فى الدرجة الكلية للمحور.
 ة على مستوى   مقبول ( فى العالقات العامة بالفئة الثالث حصول أخصائى

مصثثثطلحات ورمثثثوز ومعثثثارف رياضثثثية خ ، وعلثثثى مسثثثتوى عنصثثثر خ
  ضثثثعيف ( فثثثى عنصثثثر خ تثثثاريخ وأحثثثداث رياضثثثية خ وعلثثثى مسثثثتوى 

   مقبول ( فى الدرجة الكلية للمحور. 
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 (11جدول  
قياس لدى اخصائى نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها الم

العالقات العامة فى الهيئات الرياضية فى محور الراى العام والجمهور  ن= 
51) 

 المحور
 العينة ككل الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير

 الراى
العام 
 والجمهور

 ضعيف 15931 ضعيف 15981 ضعيف 12913 ضعيف 11921

 ( ما يلى :11يتضح من جدول  
  ) حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة األولى علثى مسثتوى   ضثعيف               

 ى العام والجمهور خ.أفى محورخ الر
 حصول أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثانيثة علثى مسثتوى   ضثعيف )                

 ى العام والجمهور خ.أفى محورخ الر
  ) حصول أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثالثثة علثى مسثتوى   ضثعيف              

 ى العام والجمهور خ.أفى محورخ الر
  حصثثثثول أخصثثثثائى العالقثثثثات العامثثثثة خ العينثثثثة الكليثثثثة خ علثثثثى مسثثثثتوى

 .ى العام والجمهور خأ  ضعيف ( فى محورخ الر
 (15جدول  

   نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التى يقيسها المقياس 
 اخصائى العالقات العامة فى الهيئات الرياضية لدى 

 (51 ن=  محور المعلومات العامةفى 

 المحور
 العينة ككل  الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

النسبة 
 المئوية %

 التقدير 
النسبة 
 % المئوية

 التقدير 
النسبة 
 المئوية %

 التقدير 
النسبة 
 المئوية %

 التقدير 

المعلومات 
 العامة

 جيد 16912
11925 

 جيد 11951 جيد 21951 جيد
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 ( ما يلى :15يتضح من جدول  
 ) حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة األولثثى علثثى مسثثتوى   جيثثد                    

 خ. فى محورخ المعلومات العامة
  ) حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة الثانيثثة علثثى مسثثتوى   جيثثد                     

 فى محورخ المعلومات  العامة خ.
 ) حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة الثالثثثة علثثى مسثثتوى   جيثثد                      

 فى محورخ المعلومات  العامة خ.
  خ العينة الكليثة خ علثى مسثتوى   جيثد ( حصول أخصائى العالقات العامة               

 فى محورخ المعلومات العامة خ.
 (12جدول  

 نقاط القوة والضعف فى الجوانب المعرفية التي يقيسها المقياس 
  لدى أخصائي

 (51العالقات العامة فى الهيئات الرياضية لدى فئات عينة البحث ن= 

 العينة ككل الفئة الثالثة ةالفئة الثاني الفئة األولى العينة

المقياس 
 ككل

النسبة 
 المئوية %

 التقدير 
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير
النسبة 
 المئوية %

 التقدير

 مقبول 51911 ضعيف 11913 مقبول 51911 مقبول 51988

 ( ما يلي :12يتضح من جدول  
 ولثى علثى مسثتوى   مقبثول (حصول أخصائي العالقات العامثة بالفئثة األ                   

 فى المقياس المعرفى .
  ) حصول أخصثائي العالقثات العامثة بالفئثة الثانيثة علثى مسثتوى   مقبثول                

 فى المقياس المعرفى .
  ) حصول أخصائي العالقات العامة بالفئثة الثالثثة علثى مسثتوى   ضثعيف                                    

 فى المقياس المعرفى .
  )حصول أخصائي العالقات العامة خ العينثة الكليثة خعلثى مسثتوى  مقبثول              

 فى المقياس المعرفى .
( 15( ،  11( ،  11( ،  16( ،  13( ،  11( ،  69مثثثثن خثثثثالل جثثثثدول  

           يتضح : حصول أخصائى العالقثات العامثة  الفئثة األولثى( علثى مسثتوى جيثد 
فثثى عناصثثر  مفهثثوم وأهثثداف العالقثثات العامثثة ـ القثثوانين واللثثوائح المنظمثثة 
للهيئثثثات الرياضثثثية ، مصثثثطلحات ورمثثثوز ومعثثثارف رياضثثثية ، المعلومثثثات 

 العامة(. 
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ذلك إلثى زيثادة الحصثائل المعرفيثة لثدى أخصثائى العالقثات   ناويعزو
المجثال لفتثرة  العامة بالهيئات الرياضية فى هذه الفئة حيث أن عملهثم فثى هثذا

سنة قد أكسبهم خبثرة فثى بعثض مجثاالت العالقثات  61:  31ما بين   تتراوح
فى المجال الرياضى فأصبحوا قثادرين علثى اسثتيعاب وفهثم المقصثود  العامة 

بمفهثثثوم وأهثثثداف العالقثثثات العامثثثة فثثثى المجثثثال الرياضثثثى كمثثثا أن الهيئثثثات 
لرياضية تتعلق بثالقوانين الرياضية تقوم بإعطاء دورات للعاملين فى الهيئات ا

واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية حتى يتسنى لهم العمل بها على أكمل وجه 
وفى أحسن صورة . هذا بجانب أن عملهم كأخصائى عالقثات عامثة بالهيئثات 
الرياضية قد أكسبهم خبرة بالمصطلحات والرمثوز األكثثر اسثتخداما  وانتشثارا  

 فى المجال الرياضى . 
ل أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة األولثثى( علثثى مسثثتوى كمثثا حصثث

مقبثثثثول فثثثثى عناصثثثثر  االتصثثثثال ، إدارة األزمثثثثات ، طثثثثرق تنظثثثثيم وإدارة 
 ، تاريخ وأحداث رياضية( .  Net  ،Windowsالمسابقات الرياضية  

هثثذا القصثثور إلثثى أن أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات  نثثاويعزو
ل االتصثثثال دون فهثثثم أو وعثثثى لفلسثثثفة الرياضثثثية يسثثثتخدمون أدوات ووسثثثائ

االتصال كما أنهم يستخدمون الوسائل التقليدية وليس لديهم القدرة على اختيار 
الوسائل المناسبة لالتصال نظرا  لنقص الوعى الناته عن نقص التثدريب علثى 
فنون االتصثال . كمثا أن القصثور فثى عنصثر طثرق تنظثيم وإدارة المسثابقات 

تجا  عن أن أخصائى العالقات العامة بالهيئثات الرياضثية الرياضية قد يكون نا
يعتبرونثثه بعيثثثدا  عثثن مجثثثالهم وأن اسثثتخدامهم لهثثثذا العنصثثر يكثثثون بصثثثورة 

 سطحية باعتباره بعيدا  عن مجال العالقات العامة . 
أنثه قثد يكثون ناتجثا   windows, netالقصثور فثى عنصثر  ناويعزو

مجال ولكن دون ممارسة حقيقيثة عن حصولهم على دورات تدريبية فى هذا ال
قد توصل من خالل المقابلة الشخصية مع بعثض  نافى مجال العمل خاصة وأن

أخصائى العالقات العامة بالفئة األولى إلى أن اجتياز دورة فى الحاسب اآللثى 
للدرجة األعلى وبالتالى يكثون هثذا هثو الهثدف  ييعتبر واحدا  من شروط الترق
رات ممثثا يثثنعكس بصثثورة سثثلبية علثثى إجثثادتهم مثثن الحصثثول علثثى هثثذه الثثدو

للحاسب اآللى . أما عن حصول الفئة األولى على مسثتوى بقبثول فثى عنصثر 
التاريخ وأحداث رياضية فقثد يكثون نثاته عثن اكتسثابهم لجثزء بسثيط فقثط مثن 
المعلومات عن هذا العنصر عثن طريثق الخبثرة فثى مجثال الهيئثات الرياضثية 

 ذا الجانب يقترب من المتوسط . وبالتالى كان مستواهم فى ه
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كمثثا حصثثل أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة األولثثى( علثثى مسثثتوى 
ـ الثثرأى  Officeضثثعيف فثثى عناصثثر  البحثثوث ـ تثثاريخ العالقثثات العامثثة ـ 

 العام( . 
ذلثثك إلثثى أن إدارة العالقثثات العامثثة فثثى الهيئثثات الرياضثثية   نثثاويعزو

قات العامة بأنواعها المختلفثة هثذا بجانثب نادرا  ما تلجأ إلى إجراء بحوث العال
عثداد األكثاديمى ألخصثائى العالقثات العامثة فثى مجثال البحثوث النقص فثى اإل

م Ryan, Martinson 3991وهذا ما يتفثق مثع دراسثة ريثان ومارتنسثون 
( والتثثى أشثثارت إلثثى ضثثرورة االهتمثثام بتثثدريب وتعلثثيم الطثثالب كيفيثثة 93 

 يتسنى لهم العمل فى مجال العالقات العامة . استخدام المهارات البحثية حتى 
حصولهم على مستوى ضعيف فى عنصر تاريخ العالقات  ناكما يعزو

العامة نظرا  ألنهم يعتبرون أن الجانب التاريخى ليس له فائدة فى مجال العمل 
 وبالتالى فهم ال يسعوا إلى زيادة الوعى بهذا الجانب . 

( والتثى أوضثحت 15م   6116 وهذا ما يتفق مع دراسة عادل كمثال
أن هناك قصورا  شديدا  فى الجانب التاريخى لدى المدربين باعتباره بعيدا  عن 

 مجال المهنة . 
 officeحصولهم على مستوى ضعيف فى عنصر برامه  ناكما يعزو
تعتبثثر مثثن البثثرامه األكثثثر تخصصثثا  فثثى مجثثال علثثوم  officeإلثثى أن بثثرامه 

ل على دورات متعددة بجانب الممارسة الفعلية الحاسب اآللى وتتطلب الحصو
مثثا يثثنقص أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة األولثثى . كمثثا  والمسثثتمرة وهثثذا

حصولهم على مستوى ضعيف فى محور الثرأى العثام والجمهثور إلثى  نايعزو
أن أرلثثب العثثاملين فثثى مجثثال العالقثثات العامثثة لثثم يتنثثاولوا هثثذا الجانثثب سثثواء 

ات التدريبيثثة ممثثا يثثنعكس بصثثورة سثثلبية علثثى مسثثتواهم بالدراسثثة أو الثثدور
 هذا المجال .  يالمعرفى ف

كمثثا يتضثثح حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة الثانيثثة( علثثى 
  نثثا، المعلومثثات العامثثة( ويعزو windows-netمسثثتوى جيثثد فثثى عناصثثر  

ذلثثك إلثثى اهتمثثام أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالثثدورات التدريبيثثة فثثى مجثثال 
لحاسثثب اآللثثى بجانثثب أن أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالفئثثة الثانيثثة قثثد يتطلثثب ا

عملهثثثم اسثثثتخدام الحاسثثثب اآللثثثى وبالتثثثالى يكونثثثوا قثثثد جمعثثثوا بثثثين الدراسثثثة 
حصثولهم  نثاوالممارسة العملية مما أكسثبهم خبثرة فثى هثذا المجثال. كمثا يعزو

طا  مثن على مستوى جيد فثى محثور المعلومثات العامثة إلثى أنثه قثد يكثون شثر
شثثروط االلتحثثاق بهثثذه الوظيفثثة عنثثد التقثثدم إليهثثا أن يجتثثاز المقابلثثة الشخصثثية 
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كان من ضمن أسئلتها مجموعة من أسئلة المعلومات العامة هذا بجانثب  يوالت
أن األسثثئلة التثثى تضثثمنها المقيثثاس المعرفثثى يمكثثن اإلجابثثة عليهثثا مثثن خثثالل 

 امة . الخبرة المكتسبة من العمل فى مجال العالقات الع
حصول أخصائى العالقات العامة  الفئثة الثانيثة( علثى مسثتوى مقبثول 
فى عناصر  االتصثال ، مفهثوم العالقثات العامثة ، القثوانين واللثوائح المنظمثة 

رى أن هثثذا نثثللهيئثثات الرياضثثية ، مصثثطلحات ورمثثوز ومعثثارف رياضثثية( و
فثثى حصثثولهم علثثى هثثذا المسثثتوى  نثثاالمسثثتوى يعتبثثر مسثثتوى متوسثثطا  ويعزو

محثثور االتصثثال ومفهثثوم العالقثثات العامثثة إلثثى الخبثثرة المكتسثثبة فثثى مجثثال 
العالقات العامثة ممثا جعلهثم قثادرين علثى اسثتيعاب الجانثب المعرفثى المتعلثق 

 بهذين العنصرين ولكن بصورة سطحية . 
هثثذا بجانثثب افتقثثادهم لألعثثداد األكثثاديمى والمهنثثى فثثى هثثذا المجثثال ، 

توى فثثى عنصثثر القثثوانين واللثثوائح المنظمثثة وكثثذلك حصثثولهم علثثى هثثذا المسثث
للهيئات الرياضية والمصطلحات والرموز والمعارف الرياضية والمناهه عثن 

 الخبرة المكتسبة من العمل فى الهيئات الرياضية . 
وحصثثثول أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة  الفئثثثة الثانيثثثة( علثثثى مسثثثتوى 

ـث طثرق تنظثيم -اتضعيف فى عناصر  بحوث العالقات العامثة ـ إدارة األزمث
وذلك إلى تجاهل   نا، الرأى العام( ويعزو Officeوإدارة المسابقات ـ برامه 

القائمين على الدورات التدريبية فى مجال العالقات العامة إلى هذه العناصر ، 
خاصة وأن مجال البحوث فى العالقات العامة من المجثاالت التثى تحتثاج إلثى 

الرأى العام والجمهور باعتبارها مثن أهثم إعداد أكاديمى خاص وكذلك دراسة 
 فى العالقات العامة .  مجاالت العمل

               حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة الثالثثثة( علثثى مسثثتوى جيثثد 
تفثثوق الفئثثة  نثثاالمعلومثثات العامثثة ، وقثثد الحظ windows-netفثثى عناصثثر 

أن أخصثائى العالقثات ذلثك إلثى   نثاالثالثة فثى محثور الحاسثب اآللثى ، ويعزو
العامثثة بالفئثثة الثالثثثة حثثديثى التخثثرج وقثثد يكثثون أرلثثب هثثذه الفئثثة دارسثثا  لمثثادة 
الحاسب اآللى أثناء الدراسة الجامعية أو حاصال  على دورات تدريبية فى هثذا 
المجثال باعتبثار أن شثروط االلتحثاق بالعمثل فثى العصثر الحثديث فثى مختلثثف 

لعامة بصثفة خاصثة تتطلثب الحصثول علثى المجاالت بصفة عامة والعالقات ا
توصثل مثن خثالل المقابلثة  نثادورات تدريبية فى علوم الحاسب اآللثى . كمثا أن

الشخصية مع أخصائى العالقات العامة بالفئثة الثالثثة إلثى أنثه بالفعثل كثان مثن 
ضمن شروط االلتحاق بوظيفة أخصائى عالقات عامة هو اجتياز امتحثان فثى 
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مثثات العامثثة ممثثا يوضثثع أسثثباب تفثثوق الفئثثة الثالثثثة الحاسثثب اآللثثى والمعلو
 وحصولها على مستوى جيد فى عناصر الحاسب اآللى والمعلومات العامة . 
  حصول أخصائى العالقات العامة  الفئثة الثالثثة( علثى مسثتوى مقبثول 

  نثثثامصثثثطلحات ورمثثثوز ومعثثثارف رياضثثثية ، ويعزو Officeفثثثى عناصثثثر 
 Officeلثثى مسثثتوى مقبثثول فثثى بثثرامه حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة ع

إلثى أن  windows – netررثم حصثولهم علثى مسثتوى جيثد فثى عناصثر 
من البثرامه األكثثر تخصصثا  فثى بثرامه الحاسثب اآللثى وقثد  Officeبرامه 

فثثى مجثثال العالقثثات العامثثة اسثثتخداما   Officeيكثثون اسثثتخدامهم لبثثرامه الثثـ 
مثثل  officeجاهال  لبثاقى بثرامه فقط ، ومت wordسطحيا  متمثال  فى برنامه 

والتى تضمنتها أسثئلة المقيثاس ممثا  powerpointوبرنامه  excelبرنامه 
 أدى إلى حصولهم على هذا المستوى المتوسط فى هذا العنصر . 

حصثثولهم علثثى هثثذا المسثثتوى فثثى عنصثثر المصثثطلحات  نثثاكمثثا يعزو
بالهيئثثثات  والرمثثوز والمعثثثارف الرياضثثية إلثثثى الخبثثرة المكتسثثثبة مثثن العمثثثل

الرياضية . كما أنهم يعتبروا من فئة الشباب الممارسين للرياضة وبالتالى فإن 
هثثذه الممارسثثة قثثد تكثثون أكسثثبتهم خبثثرة أو معلومثثات تتعلثثق بالمصثثطلحات 

 والرموز والمعارف الرياضية . 
حصثثول أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة الثالثثثة( علثثى مسثثتوى ضثثعيف فثثى 

ت العامة ـ فلسثفة العالقثات العامثة ، اإلدارة الرياضثية ، محاور  إدارة العالقا
 الرأى العام والجمهور( وعنصر تاريخ وأحداث رياضية . 

ذلك إلى عدم اهتمام القائمين على الدورات التدريبية فى مجال   ناويعزو
العالقات العامة فى الهيئثات الرياضثية بثإجراء دورات تدريبيثة فثى المجثاالت 

 عنه هذا القصور الشديد .  السابقة مما نته
كمثثا أن أخصثثائى العالقثثات العامثثة  الفئثثة الثالثثثة( تتثثراوح أعمثثارهم 

سنوات مما يجعلهم مفتقدين لعنصثر الخبثرة فثى مجثال  8:  3الوظيفية ما بين 
 العالقات العامة بالهيئات الرياضية . 

 ( 12كما يتضح من الجدول  
ولى ، الثانيثة( علثى مسثتوى حصول أخصائى العالقات العامة بالفئة  األ -

 .مقبول فى المقياس ككل 
حصثثول أخصثثائى فثثى العالمثثات العامثثة  الفئثثة الثانيثثة( علثثى مسثثتوى  -

 ضعيف فى المقياس ككل. 
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رى أن هذه النتيجة توضح القصور الشديد فى الجوانب المعرفية ألخصائى نو
 :ذلك إلى  ناالعالقات العامة بالهيئات الرياضية ويعزو

ز علثثى المسثثتوى العلمثثى عنثثد اختبثثار العثثاملين فثثى مجثثال عثثدم التركيثث -
العالقثثات العامثثة واالهتمثثام بالصثثفات الشخصثثية فقثثط وهثثذا مثثا ينفثثق مثثع 

( 12م  3985( وعلثثثثى عجثثثثوة 5م  3991دراسثثثثة أشثثثثرف صثثثثبحى 
( والتثثى أشثثارت إلثثى ضثثرورة االهتمثثام 13م 3915ومحمثثود عسثثاف 

ار العثثاملين فثثى بالمسثثتوى العلمثثى بجانثثب الصثثفات الشخصثثية عنثثد اختبثث
 مجال العالقات العامة . 

عثثدم اهتمثثام القثثائمين علثثى الثثدورات التدريبيثثة ودورات األعثثداد الصثثقل  -
بالجوانب المعرفية التى تضثمنها المقيثاس والنظثر إلثى وظيفثة أخصثائى 
العالقثثات العامثثة نظثثرة سثثطحية وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة نهثثاد العربثثى 

لثثدورات التدريبيثثة التثثى تعطثثى ( والتثثى أشثثارت إلثثى أن ا18م  6113
ألخصائى العالقات العامة تعطى على فترات متباعدة كما أنها بعيدة عن 

 صميم عمل العالقات العامة . 
( والتى أوضحت 15م  3993وكذلك دراسة ممدوح بسيونى بيلى     

أن وظيفة أخصائى العالقات العامة فى مصر فى المؤسسات الصثحفية تعثانى 
 أعداد العاملين بها .  ا فىنقصا شديد  
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 ـ اإلجابة على التساؤل الثالث والذى ينص على :
  هثثل توجثثد فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية بثثين الدارسثثين وريثثر الدارسثثين

 للعالقات العامة فى المقياس المعرفى و
 (11جدول  

 داللة الفروق بين الدارسين ورير الدارسين لمادة العالقات العامة
 ( 51ن =    فى المقياس المعرفى

 المحور
 الدارسين
 ( 11  ن =

رير 
 الدارسين
 ( 61  ن = 

متوسط 
 الفروق

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 فى اتجاه

 ع م ع م

إدارة 
 العالقات

 الدارسين دال 1936 6911 1919 1931 3911 5951 االتصال

 1982 3951 1921 6935 1951 6911 البحوث
رير 
 دال

 ـــ

 1911 1911 1916 6991 1921 6991 األزمات
رير 
 دال

 ـــ

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

 الدارسين دال 5931 6955 3919 8935 3981 31911

فلسفة 
 العالقات

تاريخ 
 العالقات

6911 1951 6915 1923 1915 1911 
رير 
 دال

 ـــ

مفهوم 
 العالقات

 الدارسين دال 9918 1916 3931 1955 3911 1991

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

 الدارسين دال 8918 1911 3913 2921 3911 9991

اإلدارة 
 الرياضية

 1961 1911 3911 5911 3911 5911 قوانين
رير 
 دال

 ـــ

 1931 1916 1912 6955 1928 6951 طرق تنظيم
رير 
 دال

 ـــ

 ـــرير  1938 1918 3921 1985 3953 1991الدرجة 
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 المحور
 الدارسين
 ( 11  ن =

رير 
 الدارسين
 ( 61  ن = 

متوسط 
 الفروق

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 فى اتجاه

 ع م ع م

الكلية 
 للمحور

 دال

الحاسب 
 لىاآل

net 6921 1923 6925 1959 1916 1933 
رير 
 دال

 ـــ

wind 3911 1918 3911 1911 1911 1963 
رير 
 دال

 ـــ

offic 3912 1951 3911 1922 1932 1989 
رير 
 دال

 ـــ

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

5911 3966 5965 3936 1966 1921 
رير 
 دال

 ـــ

الثقافة 
 الرياضية

 1932 1911 1916 6991 1958 6991 مصطلحات
رير 
 الد

 ـــ

 1931 1916 1921 1995 1919 1991 تاريخ
رير 
 دال

 ـــ

الدرجة 
الكلية 
 للمحور

1991 1981 1985 3931 1915 1938 
رير 
 دال

 ـــ

 3912 1926 3951 5915 3911 5921 ى العامأالر
رير 
 دال

 ـــ

 1911 1915 1911 6985 1913 6981 المعومات العامة
رير 
 دال

 ـــ

 1915( ومسثتوى داللثة  18ند درجثة حريثة  قيمة  ت( الجدولية ع )
 =69163 
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 ( ما يلى :11يتضح من جدول  
  وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية بثثين الدارسثثين وريثثر الدارسثثين لمثثادة

ـثثث  العالقثثثات العامثثثة فثثثى محثثثاور  خ إدارة العالقثثثات العامثثثة خ   االتصثثثال
 -القثثثاتالدرجثثثة الكليثثثة للمحثثثور ( ، و خ فلسثثثفة العالقثثثات خ   مفهثثثوم الع

 الدرجة الكلية ( من المقياس المعرفى وفى اتجاه الدارسين .
  ال توجد فروق ذات داللثة إحصثائية بثين الدارسثين وريثر الدارسثين لمثادة

 العالقات العامة فى باقى محاور المقياس المعرفى .
ذلك إلى أن الدارسين للعالقثات العامثة هثم خريجثى الكليثات   ويعزونا

قات العامة ضمن مقرراتهثا الدراسثية ممثا اكسثبهم نوعثا تدرس مادة العال يالت
 من المعرفة فى الحصائل المعرفية المرتبطة بهذا المجال . 

فى عنصر  االتصال ، ومفهوم العالقات العامة( إلى أن  نافسر تفوقنو
هذين العنصرين بصفة خاصة كان لهم النصثيب األكبثر ضثمن مقثررات مثادة 

الضثثطالع علثثى مقثثررات العالقثثات العامثثة فثثى العالقثثات العامثثة حيثثث أنثثه با
المنثثاهه الدراسثثية الخاصثثة بالكليثثات التثثى تثثدرس هثثذه المثثادة وكثثذلك المقابلثثة 

إلى أن هثذين العنصثرين كثان لهثم  ناالشخصية مع خريجى هذه الكليات توصل
 االهتمام األكبر من الدارسة . 

حثثوث عثثدم تفثثوقهم فثثى عناصثثر  تثثاريخ العالقثثات العامثثة ب اكمثثا يعثثزو
العالقات العامة ، إدارة األزمات ، الرأى العثام والجمهثور ( إلثى أن دراسثتهم 
لهذه العناصر كانت بالصورة النظرية فقط مما أدى إلثى أحثداث هثذا القصثور 
فثثى هثثذه الجوانثثب خاصثثة وأن إدارة األزمثثات وبحثثوث العالقثثات العامثثة مثثن 

كثثثر مثثثن الدراسثثثة والميثثثدانى أ العملثثيالمجثثاالت التثثثى تحتثثاج إلثثثى التثثثدريب 
 النظرية . 

م 3998وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة كريمثثان فريثثد وسثثلوى العثثوادلي 
( والتثثى أشثثارت إلثثى أن خريجثثى كليثثات األعثثالم باعتبارهثثا واحثثدة مثثن 51 

ا فثى ا شثديد  الكليات المتخصصة فى مجال العالقثات العامثة يعثانوا مثن قصثور  
م أساليب التدريب الحديثة المهنة وأرجعت هذا القصور إلى النقص فى استخدا

أكثر من العملى كما أن بعض المواد الدراسثية  يوالتركيز على الجانب النظر
 ال تتناسب واحتياجات سوق العمل .  
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 Ryan Martinson  3991 كما تتفق ودراسة ريثان ومارتنسثون 

( والتثثثى أوصثثثت بضثثثرورة االهتمثثثام بتعلثثثيم وتثثثدريب الطثثثالب علثثثى 91م  
عثثداد  الجامعيثثة( حتثثى يتسثثنى لهثثم ات البحيثثثة فثثى مرحلثثة اإلاسثثتخدام المهثثار

 العمل فى مجال العالقات العامة . 
أما رير الدارسين للعالقات العامة فهم خريجثى كليثات ال تثدرس مثادة 

                       ن النتثثائه التثثى حصثثلوا عليهثثا إالعالقثثات العامثثة ضثثمن مقرراتهثثا وبالتثثالى فثث
كانثت مثن خثالل الخبثرة المكتسثبة مثن العمثل فثى مجثال  فى المقياس المعرفى
 العالقات العامة . 

 ـ اإلجابة على التساؤل الرابع والذى ينص على :
 وعالقات العامة بالهيئات الرياضيةما احتياجات وظيفة أخصائى ال 

(داللة الفروق بين عبارات محور خ الصفات الشخصية والبدنية خ 18جدول  
 الستمارة احتياجات

 (66ظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية  ن = و

مستو
ى 
 الداللة

 6كـا

إلى حدا  
 ما

 مناسب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 66 ـ ـ 11911 دال 

ـ يجب أن تتوافر فى أخصائى 
العالقات العامة بالهيئات الرياضية 

 التالية  الصفات الشخصية والبدنية

 3 سماحة الوجه .

 6 رقة الحديث . 63 3 ـ 18961 دال 

 1 حسن المظهر . 66 ـ ـ 11911 دال 

 1 عتدال القامة .إ 61 3 3 16986 دال 

 5 الحماس والنشاط. 6 61 ـ 11919 دال 

 2 اللياقة البدنية . 6 61 ـ 11919 دال 

 1 قوة التحمل . 6 61 ـ 11919 دال 

 8 التمتع بصحة جيدة . 66 ـ ـ 11911 دال 

 9 التمتع باألخالق الحميدة . 66 ـ ـ 11911 دال 
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 1915( ومسثتوى داللثة  6الجدولية عنثد درجثة حريثة   6قيمة كا = )
5999 

 ( ما يلى :18يتضح من جدول  
  وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية فثثى العبثثارات األولثثى والثانيثثة والثالثثثة

والبثد نيثثة خ والرابعثة والثامنثة والتاسثثعة مثن محثثور خ الصثفات الشخصثثية 
وفى اتجاه الموافقين على مناسبة الصفات بصورة جيدة ، كما توجد فروق 
ذات داللة إحصائية فى العبارات الخامسة والسادسثة والسثابعة وفثى اتجثاه 

 الموافقين على مناسبة الصفات . 
 

داللة الفروق بين عبارات محور خ الصفات االجتماعية والنفسية  (19جدول  
 تياجاتخ الستمارة اح

 (66وظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية  ن = 

مستوى 
 الداللة 

 6كـا 

إلى حدا  
 ما

 مناسب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

ـ يجب أن تتوافر فى أخصائى 
العالقات العامة بالهيئات 
الرياضية الصفات النفسية 
 واالجتماعية التالية

 3 قدرة على اإلقناع .ال

 دال 
1191
1 

 66 ـ ـ
القدرة على إقامة 
 عالقات .

6 

 دال 
1191
9 

 1 القدرة على فهم اآلخرين . 61 6 ـ

 دال 
1191
9 

 6 61 ـ
القدرة على تقدير 
 المواقف .

1 

 دال 
6199
3 

3 39 6 
القدرة على تحمل 
 المسئولية .

5 

 دال 
1191
9 

 2 اإلحساس باآلخرين . 6 61 ـ
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مستوى 
 الداللة 

 6كـا 

إلى حدا  
 ما

 مناسب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
1 

 1 التعاون مع الزمالء . 66 ـ ـ

 دال 
1191
1 

 66 ـ ـ
ستثارة إالقدرة على 
 األفراد .

8 

 دال 
1191
1 

 9 تقبل النقد بصدر رحب . 66 ـ ـ

 دال
3691
9 

 31 التفاؤل . 1 1 35

 دال
1191
9 

 33 الثقة بالنفس . 6 61 ـ

 دال
1191
9 

 36 عدم التردد . 6 61 ـ

 دال
1191
9 

 31 د على النفس .االعتما 6 61 ـ

 دال
1191
1 

 66 ـ ـ
القدرة على ضبط 
 االنفعاالت .

31 

 دال
1191
1 

 35 القدرة على القيادة . 66 ـ ـ

 1915( ومسثتوى داللثة  6الجدولية عنثد درجثة حريثة   6قيمة كا = )
5999 

 ( ما يلى :19يتضح من جدول  
 الثالثثثة وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية فثثى العبثثارات األولثثى والثانيثثة و

والسابعة والثامنة والتاسثعة والرابعثة عشثر والخامسثة عشثر مثن محثور خ 
الصفات االجتماعية والنفسية خ وفى اتجاه الموافقين على مناسبة الصثفات 
بصورة جيدة ، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية فى العبارات الرابعثة 

عشر وفى اتجاه والخامسة والسادسة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة 
الموافقين على مناسبة الصفات ، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية فثى 

 العبارة العاشرة وفى اتجاه إلى حد ما . 
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داللة الفروق بين عبارات محور خ القدرات العقلية والمهارات  (11جدول  
 اإلبداعية خ الستمارة احتياجات
 (66ياضية   ن = وظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الر

مستوى 
 الداللة 

 6كـا 
إلى حدا  
 ما

 مناسب
مناس
ب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

ـ يجب أن تتوافر فى أخصائى العالقات 
العامة بالهيئات الرياضية القدرات 
 العقلية والمهارات اإلبداعية التالية

 3 قوة المالحظة .

 دال 
1191
1 

 6 اء وحسن التصرف .الذك 66 ـ ـ

 دال
1191
9 

 61 6 ـ
القدرة على الحكم الصائب على 

 األمور .
1 

 دال 
1191
9 

 1 القدرة على التفكير الواعى . 61 6 ـ

 دال 
1191
9 

 5 االتزان العقلى . 61 6 ـ

 دال 
1698
6 

 2 القدرة على إدراك المواقف . 61 3 3

 دال 
1191
9 

 1 تخاذ القرار .إالقدرة على  6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 8 حب اإلطالع . 6 61 ـ

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

 9 الخيال الخصب .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 31 اللياقة فى الحديث .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 33 القدرة على اإللقاء .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 36 القدرة على االستماع الجيد .
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مستوى 
 الداللة 

 6كـا 
إلى حدا  
 ما

 مناسب
مناس
ب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 31 التعرف على فنون الطباعة .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 31 التعرف على فنون الجرافيك . 

 1915( ومسثتوى داللثة  6الجدولية عنثد درجثة حريثة   6قيمة كا = )
5999 

 ( ما يلى :11يتضح من جدول  
  وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية فثثى العبثثارات األولثثى والثانيثثة والثالثثثة

ر ، الثانيثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشثرة والحاديثة عشث
عشر والثالثة عشر والرابعة عشر من محور خالقدرات العقلية والمهارات 
اإلبداعية خ وفى اتجاه الموافقين على مناسبة الصفات بصورة جيدة ، كمثا 
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى العبارات السابعة والثامنة وفثى اتجثاه 

 الموافقين على مناسبة الصفات . 
 (13جدول  

 ة الفروق بين عبارات محور خ المستوى العلمى خ الستمارة احتياجاتدالل
 (66وظيفة أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية ن = 

مستو
ى 
 الداللة 

 6كـا 

إلى حدا  
 ما

مناس
 ب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

ـ يجب على أخصائى العالقات العامة بالهيئات 
 ة أن يكون دارسا  وملما  لما يلىالرياضي

 3 مهارات وأساليب االتصال .

 دال 
1191
9 

 6 علم النفس العام . 6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 1 علم النفس الرياضى . 6 61 ـ
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مستو
ى 
 الداللة 

 6كـا 

إلى حدا  
 ما

مناس
 ب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
9 

 1 علم االجتماع العام . 6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 5 علم االجتماع الرياضى . 6 61 ـ

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

 2 م الرياضى .اإلعال

 دال 
1191
9 

 1 التسويق الرياضى . 6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 8 أساليب البحث العلمى . 6 61 ـ

 دال 
1191
 66 ـ ـ 1

 9 علم اإلدارة الرياضية .

 دال
1191
9 

 31 لى .علوم الحاسب اآل 6 61 ـ

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 ـ اللغة األجنبية .33

 أ تحدث .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 ب ماع .است

 دال
1191
9 

 ج قراءة . 6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 د كتابة . 6 61 ـ

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 ـ اللغة العربية .36

 أ قراءة جيدة .

 دال
1191
 66 ـ ـ 1

 ب كتابة جيدة .
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مستو
ى 
 الداللة 

 6كـا 

إلى حدا  
 ما

مناس
 ب
مناسب 
 م العبارة جدا  

3 6 1 

 دال 
1191
9 

 31 الثقافة الرياضية . 6 61 ـ

 دال 
1191
9 

 31 الثقافة العامة . 6 61 ـ

 1915( ومسثتوى داللثة  6عنثد درجثة حريثة  الجدولية  6قيمة كا = )
5999 

 ( ما يلى :13يتضح من جدول  
  وجود فروق ذات داللة إحصائية فى العبارات األولى والسادسثة والتاسثعة

والحاديثثثة عشثثثر   أ ،  ب ( والثانيثثثة عشثثثر والثالثثثثة عشثثثر مثثثن محثثثور خ 
ة المسثثتوى العلمثثى خ وفثثى اتجثثاه المثثوافقين علثثى مناسثثبة الصثثفات بصثثور
جيدة ، كما توجد فروق ذات داللة إحصثائية فثى العبثارات الثانيثة والثالثثة 
والرابعة والخامسثة السثابعة والثامنثة والعاشثرة والحاديثة عشثر   ج ، د ( 
 والثالثة عشر والرابعة عشر وفى اتجاه الموافقين على مناسبة الصفات . 

تثوفر ( اتفاق عينة البحثث علثى أنثه يجثب أن ت18ويتضح من جدول  
العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثة مجموعثثة مثثن الصثثفات  يلثثدى أخصثثائ

 الشخصية والبدنية ولقد جاء ترتيب هذه الصفات على مستويين متتاليين : 
المستوى األول والذى يشتمل علثى  سثماحة الوجثه ، ورقثة الحثديث ، 

عتثثثدال القامثثثة ، التمتثثثع بصثثثحة جيثثثدة ، التمتثثثع بثثثاألخالق إحسثثثن المظهثثثر ، 
 الحميدة (. 

وهذا مثا يؤكثد علثى ضثرورة تثوافر هثذه الصثفات الشخصثية والبدنيثة 
لدى أخصائى العالقات العامة بالهيئثات الرياضثية حتثى يثنعكس ذلثك بصثورة 

ا علثثى التثثأثير فثثى إيجابيثثة علثثى عملثثه باعتبثثار أن هثثذه الصثثفات تجعلثثه قثثادر  
الحثثديث  ةاآلخثثرين وتحقيثثق االتصثثال النثثاجح خاصثثة أن سثثماحة الوجثثه ورقثث

وحسن المظهر واعتدال القامة والتمتثع بثاألخالق الحميثدة تعتبثر مثن الصثفات 
ا على التأثير فى اآلخرين ه قادر  لالتى تطفي على صاحبها طابع الجاذبية فتجع

وإقنثثاعهم بالرسثثالة التثثى يريثثد أن تصثثل لهثثم وهثثذا مثثن صثثميم عمثثل العالقثثات 
 العامة . 
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أنكم ال تسثعون النثاس بثأموالكم خ  وهذا ما يتفق مع قول رسول   
 .  ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ( صدق رسول   

( والتثى أشثارت إلثى 18م   6113كما تتفق مع دراسثة نهثاد العربثى 
أن أخصثثثثائى العالقثثثثات العامثثثثة البثثثثد أن يتمتثثثثع بحسثثثثن المظهثثثثر والجاذبيثثثثة 

العامثثثة ألن مثثثن باعتبارهمثثا مثثثن الصثثفات الهامثثثة لعمثثل أخصثثثائى العالقثثات 
المعروف أن االنطباع األول فى المقابلة الشخصية له تأثير على نجاح المقابلة 

 أو فشلها . 
م  3998كما يتفثق أيضثا مثع دراسثة كريمثان فريثد وسثلوى العثوادلى 

( والتى أشارت إلى أن أهم العوامل التى يثتم بنثاء عليهثا اختبثار العثاملين 51 
لشخصثثى والثذى حصثثل علثثى أعلثثى نسثثبة مثثن بالعالقثات العامثثة هثثو المظهثثر ا

 العوامل المقترحة . 
جاء فى المستوى الثانى : والذى يشمل على الحماس والنشاط ، اللياقة 

 البدنية ، قوة التحمل( 
وهذا ما يؤكثد علثى ضثرورة تثوافر هثذه الصثفات فثى رجثل العالقثات 

تسثاعده علثى العامة خاصة وأن الحماس والنشاط واللياقة البدنية وقوة التحمل 
تحمل أعباء عمل العالقات العامة مثن بحثوث ومثؤتمرات واسثتقبال للضثيوف 

 والصحفيين والقيام بهذه األعمال على أكمل وجه . 
( والتثى أشثارت إلثى أن 12م   3985وهذا مثا يتفثق مثع دراسثة علثى عجثوة 

رجثثل العالقثثات العامثثة البثثد أن يتمتثثع بالحمثثاس والنشثثاط كثثى يكثثون رجثثال 
ن إلثى يأن يسثتك أا على العطاء بجهثد وافثر حيثث أنثه مثن الخطثادر  متحركا وق

 مكتب أنيق يعمل من خلف ستائره . 
( اتفاق عينة البحث على أنه يجب أن تتوفر 19كما يتضح من جدول  

لثثدى أخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية مجموعثثة مثثن الصثثفات 
 على المستويات اآلتية .  االجتماعية والنفسية وقد جاء ترتيب هذه الصفات

المسثثتوى األول والثثذى يشثثمل علثثى الصثثفات  القثثدرة علثثى اإلقنثثاع ، 
والقدرة على إقامة عالقات ، القدرة على فهم اآلخرين ، التعاون مع الزمالء ، 
القثثدرة علثثى اسثثتثارة األفثثراد ، تقبثثل النقثثد بصثثدر رحثثب ، القثثدرة علثثى ضثثبط 

 االنفعاالت ، القدرة على القيادة ( 
ذلك إلثى أن هثذه الصثفات تجعثل أخصثائى العالقثات العامثة   ناويعزو

يقوم بعمله على أكمل وجه خاصة وأن توافر هذه الصفات فى رجل العالقثات 
العامة تعتبر من العوامل األساسية لتحقيق االتصال الناجح فقدرته علثى إقامثة 
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وفهثم أرائهثم  عالقات مع األفراد والجماعات ثم إقناعهم بما يريد أن يصل لهم
واستثارتهم تجاه أحداثه وتقبل نقدهم بصدر رحب من خثالل العمثل فثى فريثق 
يؤدى فى النهاية إلى أداء العمل فى أحسن صثورة وتوصثيل الرسثالة وتكثوين 
صورة ذهنية عن الهيئة التى يعمل بها بنجاح باهر باعتبار أن توافر الصثفات 

 عالقات العامة . السابقة دليل على القدرة االتصالية لرجل ال
( ونهثاد العربثى 12م   3985وهذا مثا يتفثق مثع دراسثة علثى عجثوة 

( والتى أشارت إلى أن رجثل العالقثات العامثة لكثى يثؤدى عملثه 18م  6113
بنجثثاح البثثد أن يتثثوفر لديثثه بجانثثب الصثثفات الشخصثثية المهثثارات االتصثثالية 

 تتمثل فى القدرة على اإلقناع واستثارة األفراد . يوالت
م جاء المستوى الثانى ليشمل صثفات  القثدرة علثى تقثدير المواقثف ، ث

القدرة على تحمل المسئولية ، اإلحساس باآلخرين ، الثقة بالنفس عدم التردد ، 
 االعتماد على النفس( . 

                 ذلثك إلثى أن رجثل العالقثات العامثة مثن خثالل طبيعثة عملثه   ناويعزو
من المواقثف الصثعبة أو المحرجثة والتثى تتطلثب فهو معرض لمواجهة العديد 

منه القدرة على تقدير المواقف واتخاذ القرار فى أقل وقت وبدون تردد بشرط 
أن يكون قثادرا علثى تحمثل مسثئولية هثذا القثرار مهمثا كانثت النتثائه المترتبثة 

 على ذلك . 
( والتثى أكثدت علثى أنثه مثن 11وهذا ما يتفق مع دراسثة علثى البثاز  

ات القثثائمين علثثى أعمثثال العالقثثات العامثثة أن يتمتعثثوا بالشثثجاعة فثثى أهثثم صثثف
مواجهة المواقف المختلفثة وتحمثل المسثئولية وعثدم التهثرب منهثا مثع مراعثاة 

 عدم التهور واالندفاع . 
أمثثا المسثثتوى الثالثثث فقثثد اشثثتمل علثثى صثثفة التفثثاؤل وررثثم أن هثثذه 

ضرورة توافر هذه الصفة ؤكد على ن ناالصفة جاءت فى المستوى الثالث إال أن
فى رجل العالقات العامة خاصة وأن عمل العالقات العامة يعتبر من األعمال 
الشاقة وتحقيق أهدافها يتطلب نوعا من الحماس والنشاط المصثحوب بالتفثاؤل 
خاصة وأن النظرة إلى األهثداف الصثعبة بعثين التشثاؤم تصثيب الفثرد باليثأس 

ن الفثثوز علثثى أحثثدى إلمجثثال الرياضثثى فثثواإلحبثثاط  فعلثثى سثثبيل المثثثال فثثى ا
الفثثرق المتفوقثثة يعتبثثر مثثن األهثثداف التثثى يغلثثب عليهثثا طثثابع الصثثعوبة فثثى 
الوصول إليها ولو تملك هذا اإلحساس مثن الالعبثين فسثوف يصثبيهم اإلحبثاط 
واليأس وهنا يأتى دور رجل العالقثات العامثة فثى قدرتثه علثى إطفثاء جثو مثن 

ينعكس علثيهم هثذا األمثر بصثورة مثن الحمثاس  التفاؤل على أفراد فريقه حتى
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وأن رجثل العالقثات العامثة يعتبثر أقثدر  واإلصرار على تحقيق الفوز خاصثة 
األفراد على اإلحساس بالمشكالت والصعوبات التى تواجثه الهيئثة التثى يعمثل 

 بها ومن مسئولياته األساسية محاولة التغلب على هذه المشكالت .        
( اتفاق عينة البحث على أنه يجب أن يتوفر 11ل  كما يتضح من جدو

لثثدى أخصثثائى العالقثثات العامثثة مجموعثثة مثثن القثثدرات العقليثثة والمهثثارات 
 اإلبداعية . وقد جاء ترتيب هذه القدرات والمهارات على المستويات اآلتية :   
المسثثتوى األول  قثثوة المالحظثثة ، الثثذكاء وحسثثن التصثثرف ، القثثدرة 

علثثى األمثثور ، القثثدرة علثثى التفكيثثر الثثواعى ، االتثثزان  علثثى الحكثثم الصثثائب
العقلى ، القدرة على إدراك المواقف ، الخيال الخصب ، اللباقثة فثى الحثديث ، 
القدرة على اإللقاء ، القدرة على االستماع الجيد ، التعرف على فنون الطباعة 

 ، التعرف على فنون الجرافيك ( . 
لمهارات السابقة تعتبر من المتطلبات ذلك إلى أن القدرات وا  ويعزونا

األساسية لرجل العالقات العامة فقوة المالحظة وحسن التصرف والقدرة على 
ا الحكثثم الصثثائب علثثى األمثثور والتفكيثثر الثثواعى واالتثثزان العقلثثى تجعلثثه قثثادر  
على إدراك المواقف واتخاذ القرارات المناسثبة وبصثورة صثحيحة وقثد تصثل 

روة فى المواقف الصعبة ذد رجل العالقات العامة إلى الأهمية هذه القدرات عن
والحرجة مثل تعرض الهيئة التى يعمل بهثا إلثى إحثدى األزمثات والتثى يغلثب 
عليهثثا طثثابع المفاجثثأة ممثثا يجعلثثه فثثى أمثثس الحاجثثة إلثثى هثثذه القثثدرات حتثثى 

 يستطيع إدراك هذه األزمة واتخاذ القرار المناسب لها . 
المتمثلثثة فثثى  اللباقثثة فثثى الحثثديث ، االسثثتماع  أمثثا المهثثارات اإلبداعيثثة

الجيد والقدرة علثى اإللقثاء ، التعثرف علثى فنثون الطباعثة وفنثون الجرافيثك ( 
كلها من المهثارات التثى تسثاعد رجثل العالقثات العامثة علثى إحثداث االتصثال 
الناجح بمختلف أنواع ووسائله مثن حيثث الوسثائل المباشثرة أو ريثر المباشثرة 

أو المسثثموعة أو المرئيثثة وكلهثثا مثثن وسثثائل االتصثثال التثثى يعتمثثد والمقثثرءوة 
ن فنثون الطباعثة والجرافيثك إعليها رجل العالقات العامة وعلى سبيل المثال ف

عداد اإلعالنات والدعاية إمن الفنون التى يستخدمها رجل العالقات العامة فى 
البثثد أن  والمجثالت والملصثثقات التثثى تصثثدر عثثن الهيئثثة التثثى يعمثثل بهثثا لثثذلك

 يكون على دراية بهذه الفنون . 
م  3998وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة كريمثثان فريثثد وسثثلوى العثثوادلى 

( والتثثى أوضثثحت أن مثثديروا العالقثثات العامثثة ، أشثثاروا إلثثى ضثثرورة 51 
االهتمام بإضافة بعض الموضوعات للمناهه الدراسية التى تدرس فى الكليات 



101 
 

ا ألهميتهثا بالنسثبة لسثوق العمثل ة نظثر  المتخصصة فثى مجثال العالقثات العامث
مثثثثل :  الخطابثثثة واإللقثثثاء الكتابثثثة للعالقثثثات العامثثثة ، والطباعثثثة ، الجرافيثثثك 

 والرسوم ( . 
 المستوى الثانى ويشمل  القدرة على اتخاذ القرار ، حب اإلطالع ( 

ذلك إلى أن حب اإلطالع ينمثى عنثد رجثل العالقثات العامثة   ناويعزو
والثقافثثة العامثثة فثثى مختلثثف الموضثثوعات كمثثا يسثثاعده فثثى الجانثثب المعرفثثى 

 القدرة على االبتكار واإلبداع . 
( والتثى أشثارت 12م   3985وهذا مثا يتفثق مثع دراسثة علثى عجثوة 

إلثثى أن رجثثل العالقثثات العامثثة البثثد أن تتثثوفر لديثثه الرربثثة المسثثتمرة فثثى أن 
ون ذلثثك لثثن يعثثرف عناصثثر األحثثداث : مثثاذا / كيثثف ، متثثى ، مثثن ، أيثثن فبثثد

ا على تفسير األحثداث المختلفثة . كمثا أن ولن يكون قادر   يحصل على الحقائق
رجل العالقثات العامثة البثد أن يتمتثع بثروح القيثادة ألنثه دائمثا مثا يكثون علثى 
ا رأس فريثثق العمثثل فثثى المواقثثف المختلفثثة األمثثر الثثذى يتطلثثب أن يكثثون قثثادر  

 لوقت المناسب . على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة فى ا
( اتفثثاق عينثثة البحثثث علثثى أن أخصثثائى 13كمثثا يتضثثح مثثن جثثدول  

العالقثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية بجانثب الصثثفات الشخصثثية واالجتماعيثثة 
ثث ا والنفسثثية والقثثدرات العقليثثة والمهثثارات اإلبداعيثثة البثثد أن يكثثون ملمثثا ودارس 

 لبعض الحصائل المعرفية اآلتية : 
شتمل على  مهارات وأسثاليب االتصثال ، علثم إوقد المستوى األول : 

اإلدارة الرياضية ، األعالم الرياضى ، اللغة اإلنجليزيثة خ تحثدث ، اسثتماع خ 
 اللغة العربية خ قراءة ـ كتابة ( . 

ذلثثك إلثثى أن دراسثثة مهثثارات وأسثثاليب االتصثثال واألعثثالم   نثثاويعزو
يثثق الهثثدف األساسثثى ا علثثى تحقالرياضثثى تجعثثل رجثثل العالقثثات العامثثة قثثادر  

للعالقات العامة التثى يعمثل بهثا عثن طريثق القيثام بعمليثات االتصثال بمختلثف 
فثثثى ذلثثثك أحثثثدث أسثثثاليب االتصثثثال وكثثثذلك علثثثم اإلدارة  أنواعهثثثا مسثثثتخدما 

الرياضية الذى يؤهله للعمل داخل الهيئات الرياضية فال يمكثن أن يقثوم بعملثه 
دراسته لعلثوم اإلدارة الرياضثية  بصورة ناجحة داخل الهيئات الرياضية بدون
( والتثى أشثارت إلثى أن 5م  3991وهذا ما يتفق مثع دراسثة أشثرف صثبحى 

رجثثل العالقثثات العامثثة فثثى الهيئثثات الرياضثثية البثثد أن يجمثثع مثثن الصثثفات 
الشخصية المناسبة لمهنة أخصائى العالقثات العامثة والدراسثة لعلثوم العالقثات 

 العامة واإلدارة الرياضية.  
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أن رجل العالقات العامة البد أن يكون ملما لقواعد بعثض اللغثات  كما
األجنبية خاصا وأن عمله قد يتطلثب السثفر إلثى بعثض الثبالد األجنبيثة وكثذلك 

ا علثثى التفثثاهم مثثع هثثذه استضثثافة بعثثض الوفثثود األجنبيثثة فالبثثد أن يكثثون قثثادر  
لمسثتوى الوفود حتى يمثدهم بالمعلومثات الالزمثة والمطلوبثة ولثذلك جثاء فثى ا
 األول شرط إجادته لمهارة التحدث واالستماع الجيد للغة األجنبية 

( ومحمثثد منيثثر 12م  3985وهثثذا مثثا يتفثثق مثثع دراسثثة علثثى عجثثوة 
( والتثثى أشثثارت إلثثى أن رجثثل العالقثثات العامثثة البثثد أن 29م  3999حجثثاب 

يكون دارسا للغة أجنبية واحدة على األقل حتثى يسثتطيع القيثام بعملثه بصثورة 
 جحة . نا

م 3998ويتفق ذلك أيضا مثع دراسثة كريمثان فريثد وسثلوى العثوادلى 
( والتى أشارت إلى أنه من الصفات الواجب توافرها فثى رجثل العالقثات 51 

العامة هو إلمامه بقواعد لغة أجنبية واحدة على األقل وضرورة التركيثز علثى 
ورات تدريبيثة دراستها أثناء فترة األعداد  الجامعية( وكثذلك الحصثول علثى د

 فى هذا المجال . 
( علثثى أن إلمثثام رجثثل 12م   3985كمثثا تتفثثق دراسثثة علثثى عجثثوة 

العالقات العامة باللغة العربية من المهارات الضرورية لعمله فى هثذا المجثال 
وخاصة مهارة القراءة الجيدة والكتابة الجيدة ويوضح على عجوة أن المقصود 

لى الحصول على المعلومثات المطلوبثة مثن بمهارة القراءة الجيدة هو قدرته ع
المصثثادر المطبوعثثة سثثواء كانثثت عامثثة أو خاصثثة وفهمثثه لمثثا تتضثثمنه هثثذه 
المعلومثثات . كمثثا يفضثثثل إلمامثثه بالكتابثثة الجيثثثدة وال يقصثثد بالكتابثثة الجيثثثدة 
الوصثثول إلثثى مسثثتوى األدب الرفيثثع وإنمثثا المقصثثود هثثو الكتابثثة الواضثثحة 

ت المعقثدة والكلمثات الغريبثة فالكتابثة وظيفتهثا المقنعة الخاليثة مثن المصثطلحا
شثثيء يعثثوق هثثذا النقثثل مرفثثوض فثثى مجثثال  ينقثثل األفكثثار والمعلومثثات وأ

 العالقات العامة . 
وجاء فى المستوى الثانى  علم النفس العام ـ علم النفس الرياضى علم 
االجتماع الرياضى ـ التسويق الرياضى ـ أساليب البحث العلمى علوم الحاسب 
 .األلى ـ اللغة األجنبية خ قراءة وكتابة ، الثقافة الرياضية ، الثقافة العامة ( 

ذلثثك إلثثى أن مهنثثة العالقثثات العامثثة تجمثثع مثثا بثثين الناحيثثة   نثثاويعزو
اإلدارية واالجتماعية ، فمن الناحية االجتماعية فهى تتطلب دراسة علم النفس 

قثات العامثة قثادرين علثى وعلم االجتماع حتى تجعل القثائمين علثى عمثل العال
فهم فلسفة الثنفس البشثرية والتعثرف علثى طبيعثة المجتمعثات والجمثاهير التثى 

ا علثثى إحثثداث التثثأثير المطلثثوب فثثى هثثذه تتعامثثل معهثثا وبالتثثالى يكثثون قثثادر  
الجمثثثاهير . كمثثثا أن التسثثثويق الرياضثثثى بمختلثثثف أنواعثثثه سثثثواء كثثثان علثثثى 
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ين( أو المستوى المادى متمثال فى فى  العبين ـ مدرب المستوى البشرى متمثال  
 المنشأت الرياضية ( قد يكون هدف من أهداف بعض الهيئات الرياضية ولما 
كانت العالقات العامة تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة التى تعمل بها كان لزاما 

 على رجل العالقات العامة أن يكون دارسا للتسويق الرياضى . 
العامثة بقواعثد وأسثاليب البحثث العلمثى كذلك إلمام أخصائى العالقات 

ا على إجراء بحوث العالقات العامة المتمثلة فى قياس الرأى العثام تجعله قادر  
واتجاهات الجماهير مما يساعده علثى مثد اإلدارة العليثا للهيئثة التثى يعمثل بهثا 
                   بالمعلومثثات الالزمثثة وهثثذا يعتبثثر هثثدفا أساسثثا  مثثن أهثثداف العالقثثات العامثثة 

 مما يساعده اإلدارة العليا على اتخاذ القرار المناسب . 
أم دراسثثة خعلثثوم الحاسثثب األلثثى واللغثثات األجنبيثثة خ قثثراءة وكتابثثة خ 
فهى أصبحت شرطا أساسيا لثقافة العصر الحديث خاصا وأن هذه األيام يطلق 
لثى مصطلح األمية على من يجهل الحاسب األلى ، هذا بجانب أن الحاسثب اآل

يعتبر من أحدث وسثائل االتصثال التثى يمكثن أن تسثتخدم فثى مجثال العالقثات 
العامثثة . كمثثا أن دراسثثة رجثثل العالقثثات العامثثة للغثثات األجنبيثثة قثثراءة وكتابثثة 
تساعده على إصدار المطبوعات األجنبية التى تصدرها الهيئثة للوفثود القادمثة 

الهيئثات الرياضثية  من الدول األجنبية وكذلك اإلطالع على مثا تصثدره بعثض
 األجنبية وهذا يعتبر من صميم أعمال العالقات العامة . 

ا علثى كذلك إلمام رجل العالقات العامة بالثقافة الرياضثية تجعلثه قثادر  
العمثثل داخثثل الهيئثثات الرياضثثية فلثثيس مثثن المعقثثول أن يكثثون رجثثل العالقثثات 

ل بهثا علثى قثثدر العامثة والمتحثدث الرسثمى باسثم الهيئثة أو المنظمثة التثى يعمث
رير كافى من الثقافة الرياضية أما الثقافة العامة فهى سمة أساسية مثن سثمات 

 رجل العالقات العامة فى مختلف الهيئات .            
( والتثى أشثارت 12م  3985ويتفق ما سثبق مثع دراسثة علثى عجثوة 

يثة إلى أن رجل العالقات العامة بجانب صفاته يجب أنا يكثون لديثه خلفيثة علم
للعلوم التالية   علوم النفس ، اللغة ، مناهه البحث ، اإلحصاء ، اإلدارة ، علم 

      .الداللة ، علم االجتماع ، االقتصاد ، التاريخ (
( 51م  3998كمثثا يتفثثق مثثع دراسثثة كريمثثان فريثثد وسثثلوى العثثوادلى 

والتى أوضحت أن رجل العالقات العامة البد أن يكون دارسثا لعلثوم الحاسثب 
حثدى للغثات األجنبيثة كمثا الى وأسثاليب البحثث العلمثى وأن يجيثد التحثدث باآل

 يجب أن يكون على قدر عالى من الثقافة العامة . 
  Ryan Martinson  نويتفثق أيضثا مثع دراسثة ريثان ومارتنسثو

والتى أشارت إلى أن ممارسى العالقات العامة الذين يدرسون ( 91م   3991
دمون أداوتثثثه يتفوقثثون علثثثى منافسثثيهم الثثثذين أسثثاليب البحثثث العلمثثثى ويسثثتخ

يعتمدون على البديهة فى عملهم وأنه البد من االهتمام بتعليم وتدريب الطالب 
  .عداد  الجامعية( على استخدام المهارات البحثية فى مرحلة اإل
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 الرابع الفصل 
 العالقات العامة ينموذج مقترح ألخصائ

 
 االستنتاجات : 

بهثثثا والنتثثثائه  قمنثثثاتخدم واإلجثثثراءات التثثثى فثثثى ضثثثوء المثثثنهه المسثثث
 المستخلصة توصل إلى االستنتاجات التالية : 

الجوانب المعرفية التى يجب أن تتوفر لدى أخصائى العالقات العامة  -3
             بالهيئثات الرياضثثية حتثى يثثتمكن مثن القيثثام بعملثه فثثى أحسثن صثثورة 

 -وعلى أكمل وجه هى : 
 .لعامة إدارة أنشطة العالقات ا (3 
 .فلسفة العالقات العامة  (6 
 .اإلدارة الرياضية  (1 
 . الرأى العام والجمهور (1 
 .الحاسب اآللى  (5 
 .الثقافة الرياضية  (2 
 .المعلومات العامة  (1 

              بنثثاء مقيثثاس معرفثثى ألخصثثائى العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية -6
بنثاء ذو معامالت علمية  صدق ـ ثبات( عاليثة وفقثا  لألسثس العلميثة ل

للمسثثتويات الثالثثثة األولثثى  يالمقثثاييس المعرفيثثة فثثى المجثثال التربثثو
للمسثثثتويات  Bloom معرفثثثة  فهثثثم ، تطبيثثثق( وفقثثثا  لمثثثدرج بلثثثوم 

 المعرفية . 
 31عبارة موزعة على  83أشتمل المقياس فى صورته النهائية على  -1

عنصرا  فرعيا  تشتمل فى مجملها قياس الجوانب المعرفية التى يجثب 
العالقثثات العامثثة بالهيئثثات الرياضثثية عثثن  يوفر لثثدى أخصثثائأن تتثث

طريق مجموعة من األسئلة موزعة بنظام  الصح والخطأ ، االختيار 
من متعدد ، التكملة المزاوجة ، الصور واألشثكال ، أذكثر المصثطلح 

 العلمى(.
حصول أخصائى العالقات العامثة  الفئثة األولثى( علثى مسثتوى جيثد  -1

لرياضثثثية ، الثقافثثثة الرياضثثثية ، المعلومثثثات فثثثى محثثثاور  اإلدارة ا
العامة( وعلى مسثتوى مقبثول فثى محثاور  إدارة العالقثات  العامثة ، 
فلسفة العالقات العامة ، الحاسثب اآللثى( وعلثى مسثتوى ضثعيف فثى 
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محور  الرأى العام والجمهور( كما حصلت على مستوى مقبثول فثى 
 المقياس ككل . 

                        الفئثة الثانيثة( علثى مسثتوى جيثد حصول أخصثائى العالقثات العامثة   -5
                    فثثى محثثور  المعلومثثات العامثثة( وعلثثى مسثثتوى مقبثثول فثثى محثثاور 
 إدارة العالقات العامثة ، فلسثفة العالقثات العامثة ، اإلدارة الرياضثية  
الحاسب اآللى( وعلى مستوى ضعيف فى محثاور  الثقافثة الرياضثية  

العام والجمهور( كما حصلت على مستوى مقبول فى المقياس  الرأى
 ككل . 

حصول أخصائى العالقات العامة الفئة الثالثثة علثى مسثتوى جيثد فثى  -2
محاور  الحاسب اآللى ، المعلومات العامة( وعلى مستوى مقبول فى 
                       محثثثور  الثقافثثثة الرياضثثثية( وعلثثثى مسثثثتوى ضثثثعيف فثثثى محثثثاور 

ة العالقات العامثة ، فلسثفة العالقثات العامثة ، اإلدارة الرياضثية   إدار
الثثرأى العثثام والجمهثثثور( كمثثا حصثثلت علثثثى مسثثتوى ضثثعيف فثثثى 

 المقياس ككل . 
                   تفثثوق أخصثثائى العالقثثات العامثثة مثثن خريجثثى الكليثثات المتخصصثثة -1

                          فثثثثى مجثثثثال العالقثثثثات العامثثثثة عثثثثن ذويهثثثثم مثثثثن خريجثثثثى الكليثثثثات 
رير المتخصصة فى محاور  إدارة العالقات العامة ، فلسفة العالقات 

 العامة(. 
                   يعثثثانى أخصثثثائى العالقثثثات العامثثثة  قيثثثد البحثثثث( مثثثن نقثثثض شثثثديد  -8

فى الجوانثب المعرفيثة التثى يجثب أن تتثوفر لثدى أخصثائى العالقثات 
 العامة بالهيئات الرياضية . 

                   صثثثائى العالقثثات العامثثثة بالهيئثثثات الرياضثثية مثثثن الثثثنقص أخ ييعثثان -9
فثثثثى دورات اإلعثثثثداد والصثثثثقل فثثثثى الجوانثثثثب المعرفيثثثثة المختلفثثثثة 

 والمرتبطة بمهنة العالقات العامة . 
النقص فى الممارسة العملية للحاسب اآللى وعثدم اسثتخدامه بصثورة  -31

سثلبية علثى مسثتوى فعلية فى مجال العالقات العامة انعكثس بصثورة 
أخصائى العالقات العامة ررم حصولهم على دورات تدريبية فى هذا 

 المجال . 
يقتصر عمل أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية على القيام  -33

 أنشطة العالقات العامة.  يهيالت فقط وتجنب باقسبأعمال الت
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سثاليب العلميثة تفتقر إدارة العالقات العامة بالهيئات الرياضية إلى األ -36
فثثى اختيثثار المتقثثدمين لشثثغل وظيفثثة أخصثثائى عالقثثات عامثثة بهثثذه 

 الهيئات . 
إن وظيفة أخصائى عالقات عامثة بالهيئثات الرياضثية مثن الوظثائف  -31

التثثثى لهثثثا احتياجثثثات ومتطلبثثثات خاصثثثة متمثلثثثة فثثثى مجموعثثثة مثثثن 
الصثثفات التثثى يجثثب أن تتثثوفر لثثدى المتقثثدمين لشثثغل هثثذه الوظيفثثة 

 وهى : 

 ات الشخصية والبدنية : الصف 
 * حسن المظهر   * رقة الحديث  * سماحة الوجه 

 * الحماس والنشاط * التمتع باألخالق الحميدة * التمتع بصحة جيدة
 * قوة التحمل   * اللياقة البدنية  * اعتدال القامة 

  : الصفات النفسية واالجتماعية 
 قات * القدرة على إقامة عال   * القدرة على اإلقناع 

 * القدرة على تقدير المواقف   * القدرة على فهم اآلخرين 
 * تقبل النقد بصدر رحب * القدرة على استشارة األفراد 
 * القدرة على القيادة   * القدرة على ضبط االنفعاالت 
 * التعاون مع الزمالء  * القدرة على تحمل المسئولية 

 * الثقة بالنفس   * اإلحساس باآلخرين
 * االعتماد على النفس    م التردد* عد

 * التفاؤل

  : القدرات العقلية والمهارات اإلبداعية 
 * الذكاء وحسن التصرف   * قوة المالحظة 

  ي* االتزان العقل * القدرة على الحكم الصائب على األمور 
  ي* القدرة على التفكير الواع  * القدرة على إدراك المواقف 

 للباقة فى الحديث * ا   * الخيال الخصب 
 * القدرة على االستماع الجيد    * القدرة على اإللقاء 

 * التعرف على فنون الجرافيك   * التعرف على فنون الطباعة 
 * حب اإلطالع   تخاذ القرار إ* القدرة على 

  : أن يكون دارسا  وملما  لما يلى 
 * علم اإلدارة الرياضية   * مهارات وأساليب االتصال 

 للغة األجنبية خ تحدث ، استماع ، قراءة ، كتابةخ * ا
 * اللغة العربية خ قراءة جيدة ، كتابة جيدةخ 
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 * علم النفس الرياضى    * علم النفس العام 
 * علم االجتماع الرياضى    * علم االجتماع العام 
 * التسويق الرياضى    * اإلعالم الرياضى 

 الرياضية * الثقافة   * أساليب البحث العلمى 
 * علوم الحاسب اآللى .    * الثقافة العامة 

 : مشروعال
فضثثثل هثثثذا نمثثن نتثثثائه واستخالصثثثات  اإليهثثث نامثثن خثثثالل مثثثا توصثثثل

المشثثروع وهثثو عبثثارة عثثن خ نمثثوذج مقتثثرح لتقيثثيم المتقثثدمين لشثثغل وظيفثثة 
 أخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية خ . 

 
 الهدف من المشروع : 
مقثثنن الختيثثار المتقثثدمين  يوع إلثثى وضثثع أسثثلوب علمثثيهثثدف المشثثر
 عالقات عامة بالهيئات الرياضية .  يلشغل وظيفة أخصائ

 السياسة العامة للمشروع : 
باعتبثثار أن مهنثثة العالقثثات العامثثة تتطلثثب االختيثثار الثثدقيق للمتقثثدمين 
لشغل هذه الوظيفة أو العمثل بهثا األمثر الثذى يتطلثب اجتيثازهم لمجموعثة مثن 

تقثثيس قثثدراتهم المختلفثثة وطبقثثا  لنتثثائه هثثذه االختبثثارات يثثتم  يختبثثارات التثثاال
 اختيار أفضل المتقدمين . 

 محتوى المشروع :
 يحتوى المشروع على أربعة جوانب : 

 يالجانب النظر 

 يالجانب العمل 

  المقابلة الشخصية 

 يالجانب الصح 

 يأوال  : الجانب النظر  : 
تثثم التوصثثل إليثثه مثثن خثثالل هثثذه  يوهثثو بتطبيثثق المقيثثاس المعرفثثى الثثذ

 الدراسة.  من تصميم الباحث(. 
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 :  يثانيا  : الجانب العمل
 ـ الحاسب اآللى : 

 باستخدام جهاز الحاسب اآللى يطلب من المتقدم إجراء اآلتى : 
لفكثرة حثرة  PowerPoint( خمسة شرائح علثى برنثامه 5تصميم   (3 

 من اختيار الباحث. 
برنثامه  باسثتخدام بثرامه الحاسثب اآللثى تصميم نموذج إعالنى على  (6 

 المختلفة( . 
  Wordتقليد نموذج مصمم على برنامه  (1 

 ـ اللغة األجنبية : 
قراءة فقرة مكونة من خمسة أسطر باللغة اإلنجليزيثة وإجثراء تسثجيل  -3

 له . 
سثثماع فقثثرة مثثن خمسثثة أسثثطر وترجمتهثثا للغثثة العربيثثة  فثثى ورقثثة  -6

 .خارجية(
 .دى اللغات األجنبية يقدم السيرة الذاتية بإح -1

 ـ اختبار الكاميرا 
يقثثثف المختبثثثر أمثثثام كثثثاميرا الفيثثثديو لمثثثدة عشثثثر دقثثثائق وباسثثثتخدام 
 الميكروفون يتحدث عن موضوع من اختياره يشرح من خالله فكرة معينة . 

   المقابلة الشخصية :  -ثالثا 
بعثثد أداء االختبثثارات السثثابقة يقثثوم المتقثثدم بثثإجراء المقابلثثة الشخصثثية 

 أمام لجنة مكونة من : 

 )أخصائى عالقات عامة  بالدرجة األولى(  عضو 

 )مدير العالقات العامة  عضو 

 )مدير شئون العاملين  عضو 

 )رئيس الهيئة  رئيسا 
 والهدف من هذه المقابلة التعرف على السمات الشخصية للفرد المتقدم 

 لقامة(. من حيث  سماحة الوجه ـ رقة الحديث ـ حسن المظهر ـ اعتدال ا

   الجانب الصحى : -رابعا 
عليه  يبعد نجاح المتقدم فى االختبارات السابقة يتم توقيع الكشف الطب

 من قبل األطباء المتخصصين فى هذا المجال . 
 دقيق موزعة على :  316الزمن المحدد للمشروع : 
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  اليوم األول  51 يدقيقة( الجانب النظر 

  اليوم الثانى  11 يانب العملدقيقة( الج 

  اليوم الثالث  5  دقائق( المقابلة الشخصية 

  اليوم الرابع يالجانب الصح  
 (16جدول  

 لمحتوى المشروع والدرجة الكلية يالتوزيع الزمن

 الزمن المحدد الدرجة االختبار الجانب المقترح

: 
ال 
أو

ى 
ر
ظ
الن

 

 يتطبيق المقياس المعرف
 الكاتبمن تصميم 

 دقيقة 51 83

ا  
ني
ثا

ى
ـــ
ـــ
ـــ
ــل
مـ
لع
 ا
:

 

آلل
 ا
ب
س
حا
ال

ي
 

 دقيقة PowerPoint 31 11عرض 

 دقيقة 61 31 تصميم نموذج إعالنى

 دقائق Word 5 31برنامه 

غة
الل

 
 دقيقة 6 5 قراءة فقرة من خمسة أسطر

 دقيقة 6 5 سماع فقرة من خمس أسطر

 دقائق 1 5 عرض السيرة الذاتية

را
مي
كا
ال

 

 1 اختيار الفكرة

 5 اللباقة فى الحديث دقائق 31

 5 القدرة على اإلقناع

: 
ثا 
ثال

 

ية
ص
خ
ش
 ال
لة
اب
مق
ال

 

 5 حسن المظهر

 دقائق 5
 5 سماحة الوجه

 5 رقة الحديث

 5 اعتدال القامة

 دقيقة 316 355 الدرجة الكلية
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 : التوصيات 
يقثثدم فثثى ضثثوء النتثثائه التثثى أسثثفرت عنهثثا الدراسثثة يمكثثن للباحثثث أن 

 التوصيات اآلتية : 
العالقثثات العامثثة بالهيئثثات  ياالهتمثثام بعقثثد دورات تدريبيثثة ألخصثثائ -3

 الرياضية فى الجوانب المعرفية التى شملها المقياس . 
حرص الكليات المتخصصة فى مجثال العالقثات العامثة علثى التركيثز  -6

علثثى الجانثثب العملثثى والتثثدريب الميثثدانى للطثثالب فثثى فتثثرة اإلعثثداد 
 امعية( الج

االهتمثثام باسثثتخدام األسثثاليب العلميثثة فثثى ممارسثثة أنشثثطة العالقثثات  -1
العامثثثة وعثثثدم االقتصثثثار علثثثى األسثثثاليب البدائيثثثة فثثثى ممارسثثثة هثثثذه 

 األنشطة . 
االهتمام بميزانية العالقات العامة داخل الهيئات الرياضية حتى يسثهل  -1

 .لها القيام بعملها على أكمل وجه 
ت العالقثثثات العامثثثة بالهيئثثثات اظيميثثثة إلدارإعثثثادة بنثثثاء الهياكثثثل التن -5

 الرياضية مقارنة بدول العالم المتقدمة . 
 ياستخدام األسلوب العلمى فى اختيار المتقدمين لشغل وظيفثة أخصثائ -2

العالقات بالهيئات الرياضية وعثدم االهتمثام بالصثفات الشخصثية فقثط 
 حتى ال تظل هذه الوظيفة  خوظيفة لمن ال وظيفة لهخ.

الثثثذى تثثم التوصثثثل إليثثثه عقثثثب الثثثدورات  يم المقيثثثاس المعرفثثثاسثثتخدا -1
للدرجة األعلى  يالتدريبية واعتبار النجاح فيه شرطا  من شروط الترق

 فى التسلسل الوظيفى . 
تطبيثثق المشثثروع المقتثثرح الثثذى تثثم التوصثثل إليثثه الختيثثار المتقثثدمين  -8

 لوظيفة أخصائى العالقات العامة . 
العالقات العامة بالهيئثات الرياضثية  تصميم مقاييس معرفية ألخصائى -9

تشتمل على المستويات المعرفية الباقية  التحليل ـ التركيثب ـ التقثويم( 
 .Bloomطبقا  لمدرج بلوم 
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 :من دراسات مستقبلية  الكتابما يستثيره 
                برنثامه تثدريبى مقتثرح ألخصثائى العالقثات العامثة بالهيئثات الرياضثية  -

 ات المهنة . فى ضوء متطلب
 نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة فى المؤسسات التعليمية .  -
 .تقويم دور إدارة العالقات العامة فى مواجهة األزمات الرياضية  -
تقويم دور إدارة العالقات العامة فى تفعيل التسثويق الرياضثى بالهيئثات  -

 الرياضية 
بثوزارة  6131الثة تقيم كفاءة االتصثاالت فثى إدارة األزمثة خ دراسثة ح -

 الشباب  االتحاد المصرى لكرة القدمخ . 
 المشكالت اإلدارية ألخصائى العالقات العامة بالهيئات الرياضية .  -
تقيم واقع التأهيثل والتثدريب فثى مجثال العالقثات العامثة بكليثات التربيثة  -

 الرياضية . 
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 قائمـــة المراجـــــع

 أوال  : المراجع باللغة العربية :
اهيم العيسوى: منثاهه مواجهثة األزمثات ، المعهثد العربثى للتخطثيط ، إبر  -3

 . 3996الكويت، 
، مكتبثثة األنجلثثو المصثثرية ،  3إبثثـراهيم إمثثـام: فثثن العالقثثات العامثثة ، ط  -6

 م .3928القاهرة 
: العالقات العامة ، مؤسسة الجامة للطباعة والنشثر   أحمد محمد المصرى  -1

 م .3985اإلسكندرية ، 
: إدارة األزمات الرياضية ، مركثز الكتثاب للنشثر   حامد عثمان إسماعيل   -1

 م .3998القاهرة ، 
أشثثثرف صثثثبحى محمثثثد حسثثثنين: خ نمثثثوذج مقتثثثرح ألهثثثداف ووظثثثائف   -5

ريثثثر   العالقثثثات العامثثثة فثثثى بعثثثض المؤسسثثثات الرياضثثثية خ، رسثثثالة ماجسثثثتير
 م.3991منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ، جامعة حلوان  

                    أشثثرف صثثبحى محمثثد حسثثنين: نمثثوذج مقتثثرح إلدارة العالقثثات العامثثة   -2
، رسثثالة دكتثوراه ريثثر منشثورة ، كليثثة التربيثة الرياضثثية  يفثى المجثثال الرياضث

 م .6111للبنين ، جامعة حلوان ، 
: المنظمثات الخضثراء وطثرق تعاملهثا مثع األزمثات  األمير محمثد علثى   -1

، جامعثة  3عملية( بحث مقدم للمؤتمر الثالث إلدارة األزمات مجلد البيئية  حالة 
 م .3998، القاهرة أكتوبر  1-1عين شمس 

: أسثس العالقثات العامثة ، دار أبثو المجثد للنشثر والطباعثة    يالسيد بهنس  -8
 م .3996القاهرة ، 

والالئحثثة التنظيميثثة للجنثثة  : الهيكثثل اإلدارى بيثثة المصثثرية اللجنثثة األوليم  -9
 م .3999بية المصرية ، وثائق اللجنة األولمبية المصرية ، القاهرة  وليماأل

المجلثس األعلثثى للشثثباب والرياضثثة : دراسثة وثائقيثثة عثثن تطثثوير رعايثثة   -31
م الجثزء الثثانى 3992 - 3956الشباب والرياضة فى جمهوريثة مصثر العربيثة 

 م3992قطاع البحوث القاهرة 
نون الهيئثثثات الخاصثثثة للشثثثباب المجلثثثس األعلثثثى للشثثثباب والرياضثثثة : قثثثا -33

 م .3999والرياضة  مركز المعلومات والتوثيق ، إدارة النشر ، 
، دار الفكثر  3أمين أنور الخولى ، محمود عنان : المعرفة الرياضية ، ط  -36

 م .3999العربى  القاهرة ، 
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فى أصول التربية والتثدريس   ي: التوجيه الفن تيسير الكيالنى ، إياد ملحم   -31
 م .3989نان ، مكتبة لب

: العالقثثات العامثثة ، دار المسثثيرة للنشثثر والتوزيثثع  جميثثل أحمثثد خضثثر   -31
 م .3998والطباعة عمان ، 

: العالقات العامثة فثى التربيثة  يحسن أحمد الشافعى ، سوزان أحمد مرس  -35
 م .3999البدنية ، اإلسكندرية ، 

لقثثاهرة  : العالقثثات العامثثة ، دار النهضثثة العربيثثة ، ا حسثثن أحمثثد توفيثثق   -32
 م .3916

حسثثن محمثثد خيثثر الثثدين: أصثثول العالقثثات العامثثة ، مكتبثثة عثثين شثثمس ،   -31
 م .3981القاهرة  

حسين موسى رارب: فن إدارة العالقات العامة ، مكتبة األنجلو ، القثاهرة    -38
 م .3981

سثثباحة  يلمثثدرب ي: خ بنثثاء اختبثثار معرفثث  يخالثثد زرلثثول رثثازى الشثثيم  -39
، كليثثة التربيثثة الرياضثثية للبنثثين بالقثثاهرة ، المنافسثثات خ رسثثالة ماجسثثتير 

 م .6111جامعة حلوان ، 
   3خيرى الدين على عويس: دليل البحث العلمثى ، دار الفكثر العربثى ، ط  -61

 م .3991القاهرة ، 
زيدان عبد الباقى: وسائل وأساليب االتصال ، دار رريب للطباعة والنشر    -63

 م .3981القاهرة ، 
جتماعية ، دار النهضة للنشثر فى المؤسسات اإل سعد محمد قطب: اإلدارة  -66

 م .3981القاهرة ، 
سثثعيد محمثثد العربثثى: خ دور باحثثث العالقثثات العامثثة فثثى نشثثر التثثرويح   -61

بالمؤسسات اإلنتاجية خ ، رسالة ماجستير رير منشثورة  يالرياض
 م .6111، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ، 

،  3العامثثة فثثى الخدمثثة االجتماعيثثة ، طسثثعيد يمثثانى العوضثثى: العالقثثات   -61
 م .3991دار النهضة للطباعة ، القاهرة ، 

،  6سثثعيد يمثثانى العوضثثى : العالقثثات العامثثة فثثى الخدمثثة االجتماعيثثة ، ط -65
 م .3998دار النهضة للطباعة ، القاهرة ، 

المبثادئ( ، عثالم الكتثب ، سمير محمد حسين : بحوث اإلعثالم  األسثس و  -62
 م .3912 القاهرة
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سثثوزان أحمثثد علثثى : خ دور العالقثثات العامثثة فثثى نشثثر الثثوعى الرياضثثى   -61
للمرحلة اإلعدادية بمحافظة اإلسكندرية خ ، رسالة ماجسثتير ريثر 

 . 3991منشورة  كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، 
: خ تنظثثثيم أجهثثثزة العالقثثثات العامثثثة فثثثى المؤسسثثثات  شريف أحمد شفيق   -68

ها فثثثى جمهوريثثثة مصثثثر العربيثثثة خ ، رسثثثالة الصثثثناعية وشثثثركات
 م .3911ماجستير  كلية التجارة ، جامعة األزهر ، 

طاهر مرسى عطية: فثن وعلثم العالقثات العامثة ، دار النهضثة العربيثة ،   -69
 م .3991القاهرة  

عادل إبراهيم أحمثد: خ تصثميم اختبثارات معرفيثة فثى كثرة اليثد للمثدارس   -11
، كليثة التربيثة الرياضثية   ةدكتثورا الرياضية التجريبية خ ، رسثالة

 م .3991جامعة أسيوط ، 
 م .3926عادل حسن: العالقات العامة ، المعارف ، اإلسكندرية ،   -13
عادل حسن سيد أحمد: خ تقويم العالقات العامة فى بعض أندية جمهوريثة   -16

ريثثر منشثثورة ، كليثثة التربيثثة ة مصثثر العربيثثة خ ، رسثثالة دكتثثورا
 .3991نيا ، الرياضية  جامعة الم

  يعادل حسثن سثيد أحمثد : العالقثات العامثة واإلعثالم فثى المجثال الرياضث -11
 للطباعة ، المنيا ،  د.ت( . يالقصر

لمثثدربى كثثرة السثثلة بالوجثثه  يعثثادل حسثثنى السثثيد : خ بنثثاء مقيثثاس معرفثث  -11
القبلى خ  رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعثة المنيثا 

 م .3993، 
عبد الوهاب: خ قياس مستوى التحصيل المعرفى لمدربى كرة عادل كمال   -15

اليثثدخ  رسثثالة ماجسثثتير ريثثر منشثثورة ، كليثثة التربيثثة الرياضثثية ، 
 م .6116جامعة أسيوط ، 

عائدة منجى : إدارة األزمات فثى المنظمثات الحكوميثة  دراسثة مجموعثة   -12
(  6حاالت( بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث إلدارة األزمات مجلثد  

 م .3998أكتوبر  1-1امعة عين شمس ، القاهرة ، ج
بثثين النظريثثة والتطبيثثق ، دار  يعبثثاس محمثثود عثثوض : القيثثاس النفسثث  -11

 م .3991المعارف الجامعية ، اإلسكندرية ، 
 1، مكتبثة وهبثة ، ط يعبد الباسط محمد حسن: أصثول البحثث االجتمثاع  -18

 م .3981،
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الحثثثديث،  يب العربثثثعبثثثد السثثثالم أبثثثو قحثثثف: العالقثثثات العامثثثة، المكتثثث  -19
 م .3991اإلسكندرية  

عبد العزيثز أحمثد ، ناريمثان محمثد : بنثاء اختبثار للمعثارف والمعلومثات   -11
الخاصثثثثة بتثثثثدريب المقاومثثثثة ، المجلثثثثة العلميثثثثة للتربيثثثثة البدنيثثثثة 
والرياضية ، العدد السابع عشر ، كلية التربيثة الرياضثية للبنثين ، 

 م .3991  جامعة حلوان 
  عربى: اتصثاالت األزمثة ، مسثح للتطثورات النظريثة فيهثا عثمان محمد ال  -13

  المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ، كلية اإلعثالم ، جامعثة القثاهرة 
 م .3999العدد الخامس ، 

عصثثام بثثدوى: اسثثتثمار الوقثثت فثثى إدارة الهيئثثات الرياضثثية ، بثثدون دار   -16
 م .3992نشر  القاهرة ، 

                        القثثثثثات اإلنسثثثثثانية والثثثثثرأى العثثثثثام : العالقثثثثثات العامثثثثثة والع على الباز   -11
 دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية ،  د.ت( .

على حسين حسب   ، محمثد الحفنثاوى : تصثميم اختبثار معرفثى لحكثام   -11
منشثور ،  يالكرة الطثائرة بجمهوريثة مصثر العربيثة ، بحثث علمث

، القثاهرة ، أكتثوبر  32دراسات وبحوث ، جامعثة حلثوان ، عثدد 
 م .3991

علثثى عجثثوة: األسثثس العلميثثة للعالقثثات العامثثة ، عثثالم الكتثثب ، القثثاهرة ،   -15
 م .3981

، القاهرة  1على عجوة: األسس العلمية للعالقات العامة ، عالم الكتب ، ط  -12
 م .3985، 

عمثاد سثثمير محمثود: خ بنثثاء مقيثاس معرفثثى لمثدربى رياضثثة المصثثارعة   -11
رسثثثالة ماجسثثثتير ، كليثثثة التربيثثثة  بجمهوريثثثة مصثثثر العربيثثثة خ ،
 م .3992الرياضية ، جامعة أسيوط ، 

التربيثة  يعمر على سالم العياط : خ بناء اختبار للمعرفة الرياضثية لمعلمث  -18
البدنيثثة فثثى المثثدارس اإلعداديثثة بالجماهيريثثة العربيثثة الليبيثثة خ ، 

ريثثر منشثثورة ، كليثثة التربيثثة الرياضثثية للبنثثين ، ة رسثثالة دكتثثورا
 م .3998حلوان  جامعة

                   مبيثة المصثرية يمبية ، اللجنة األوليفاروق مصطفى: مصر والحركة األول  -19
 م .3995القاهرة ، 
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وقياس العقل البشرى ، دار الفكر  يفؤاد البهى السيد: علم النفس اإلحصائ  -51
 م .3919العربى ، القاهرة ، 

،  3يم ، دار المعثثارف ، طفثثؤاد سثثليمان قثثالدة: األهثثداف التربويثثة والتقثثو  -53
 م .3986 القاهرة 

كريمان محمد فريد : خ العالقات العامثة مثع الجمهثور الثداخلى فثى قطثاع   -56
الصثثناعة والتثثأمينخ، رسثثالة ماجسثثتير ، كليثثة اإلعثثالم ، جامعثثة 

 م .3981القاهرة  
كريمان محمد فريد ، سلوى العوادلى : تقيثيم واقثع التأهيثل والتثدريب فثى   -51

قثثات العامثثة ، مجلثثة بحثثوث اإلعثثالم ، كليثثة اإلعثثالم ، مجثثال العال
 م .3998جامعة القاهرة ، 

كريمان محمد فريد: خ تقييم كفثاءة االتصثاالت فثى إدارة األزمثة ، دراسثة   -51
حالثثثة الشثثثركة العربيثثثة لألجهثثثزة االلكترونيثثثة خ ، مجلثثثة بحثثثوث 

 م .6116اإلعالم ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 
محمثثثثثد الحمثثثثثاحمى : اإلدارة الرياضثثثثثية ، األسثثثثثس كمثثثثثال درويثثثثث  ،   -55

 م .3991والتطبيقات  القاهرة ، 
،  3كمال دروي  ، أشرف عبد المعز : المنظمات الرياضثية األهليثة ، ط  -52

 م .6111مكتبة األصدقاء ، القاهرة ، 
: خ قيثثاس الحصثثائل المعرفيثثة لحكثثام  كمال عبد الجابر عبد الحافظ   -51

جسثثتير ، كليثثة التربيثثة الرياضثثية ، رياضثثة المالكمثثةخ، رسثثالة ما
 م .3992جامعة أسيوط 

، مركثز الكتثاب للنشثر ،  يليلى السثيد فرحثات: القيثاس المعرفثى الرياضث  -58
 م .6113القاهرة ،   3ط

محسن محمد الخضثيرى : إدارة األزمثات ، مكتبثة عثين شثمس ، القثاهرة    -59
 م .3991

المعاصثرة ، مكتبثة  محمد العزازى ، أحمد أبو إدريثس : العالقثات العامثة  -21
 م .3991العلميين ، القاهرة ، 

محمثد حسثن عثالوى ، محمثد نصثثر الثدين رضثوان : القيثاس فثى التربيثثة   -23
، دار الفكثثثر العربثثثى ،  3، ط يالرياضثثثية وعلثثثم الثثثنفس الرياضثثث

 م .6111القاهرة ، 
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محمثثثد حسثثثن محمثثثد : خ بنثثثاء مقيثثثاس معرفثثثى لحكثثثام مسثثثابقات الميثثثدان   -26
ر العربيثة خ ، رسثالة ماجسثتير ، كليثة والمضمار بجمهورية مصث

 م .6111التربية الرياضية  جامعة أسيوط ، 
محمد رشاد الحمالوى: إدارة األزمات ، تجارب محليثة وعالميثة ، مكتبثة   -21

 م .3991، القاهرة ،  3عين شمس ، ط
                     : األهثثداف واالختبثثارات بثثين النظريثثة والتطبيثثق  محمثثد رضثثا البغثثدادى  -21

فثثثثى المنثثثثاهه وطثثثثثرق التثثثثدريس ، دار المعثثثثارف ، القثثثثثاهرة ، 
 م .3981

محمثثد عبثثد الفتثثاح : العالقثثات العامثثة فثثى المؤسسثثات االجتماعيثثة ، أسثثس   -25
ومبثثثثثادئ ، المكتثثثثثب العلمثثثثثى للكمبيثثثثثوتر والنشثثثثثر والتوزيثثثثثع ، 

 م .3991اإلسكندرية  
: أسس العالقات العامثة ، مكتبثة عثين شثمس   يمحمد عصام المصر  -22

 م .3981والتوزيع والطباعة ، القاهرة ، للنشر 
، نبيل عبد المطلثب : العالقثات العامثة فثى المجثال  يمحمد كمال السمنود  -21

 م .3998الرياضى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
فى المؤسسات المعاصثرة ، دار الفكثر  يمحمد محمد البادى: المنهه العلم  -28

 م .3993للطباعة ، القاهرة ،  يالعرب
حمد منيثر حجثاب ، سثحر محمثود وهبثى : المثداخل األساسثية للعالقثات م  -29

 م .3999العامة  دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
                      محمثثود السثثيد إسثثماعيل األصثثبح : خ وضثثع اسثثتراتيجية للعالقثثات العامثثة   -11

ة  فى األندية الرياضية بمدن القناة خ ، رسالة ماجستير رير منشور
كليثثثثة التربيثثثثة الرياضثثثثية ببورسثثثثعيد ، جامعثثثثة قنثثثثاة السثثثثويس ، 

 م .6111
، القثثثثاهرة ،  يمحمثثثثود عسثثثثاف: أصثثثثول اإلعثثثثالن ، دار النشثثثثر العربثثثث  -13

 م .3915
محمود قناوى عثمان: مقياس معرفى لحكثام رياضثة المبثارزة بجمهوريثة   -16

مصر العربية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة 
 م .3989  أسيوط

: العالقثثات العامثثة فثثى المثثؤتمرات الدوليثثة ، دار يمحمثثود محمثثد الجثثوهر  -11
 م .3959المعارف القاهرة ، 
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فثثن العالقثثات العامثثة ، كليثثة اإلعثثالم ،  يمحمثثود يوسثثف : محاضثثرات فثث  -11
 م .6111القاهرة  

ممثثثثدوح البسثثثثيونى بيلثثثثى : خ أهثثثثداف ووظثثثثائف العالقثثثثات العامثثثثة فثثثثى   -15
رسثثالة ماجسثثتير ريثثر منشثثورة ، كليثثة المؤسسثثات الصثثحفية خ ، 
 م .3993اإلعالم ، جامعة القاهرة  ، 

 . 6111نادية أمين محمد : العالقات العامة ، مطبعة الكامل ، أسيوط ،   -12
: مقدمة فى السياسات اإلدارية ، دار الكتاب للنشر ، القاهرة   ينبيه العلقام  -11

 م .3991
لمقثثرر العالقثثات العامثثة : خ محتثثوى دراسثثى مقتثثرح  ينهثثاد محمثثد العربثث  -18

بكليثثثات التربيثثثة الرياضثثثية خ ، رسثثثالة ماجسثثثتير ، كليثثثة التربيثثثة 
 م .6113جامعة أسيوط ،  الرياضية 

                 وزارة الشباب : قانون الهيئات الخاصة للشثباب والرياضثة ، إدارة النشثر   -19
 م .6113مركز المعلومات والتوثيق ، القاهرة
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